
 

 

Grădinița obligatorie și dispariția „celor 

șapte ani de acasă” 

Cui prodest (semi-)instituționalizarea copiilor?  
 

 

PRO VITA București (www.asociatiaprovita.ro) este o organizație independentă care își propune promovarea unei 

culturi a vieții, bazate pe respectul pentru demnitatea umană și drepturile omului. PRO VITA (București) își 

urmărește obiectivele prin educație, cercetare și consiliere juridică și litigii precum și prin asistență umanitară și  

advocacy. PRO VITA (București) este membră asociată a SALLUX (fosta Fundația pentru Politici Creștine în 

Europa). Ne numărăm printre organizațiile consultate în procesul legislativ intern și am intervenit în diverse litigii 

pe lângă instanțele naționale sau internaționale, inclusiv pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

 

În urmă cu câteva luni Parlamentul României a legiferat o măsură pe care oficialii 

guvernamentali o anunțau de mai multă vreme: reducerea vârstei minime de la care începe 

școlarizarea obligatorie. 

http://www.asociatiaprovita.ro/
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Un subiect, să o recunoaștem, serios, de natură a afecta viața cvasi-totalității familiilor 

românești tinere, care ar urma astfel să se despartă mai devreme de copiii lor pentru a ceda 

o bună parte din educația acestora unei instituții. Adio, deci, cei șapte ani de acasă! 

În 2014 chiar prim-ministrul de atunci, dl. Victor Ponta, afirma că este necesară o dezbatere 

națională în această privință. 

Această dezbatere n-a mai avut loc niciodată. În schimb, Parlamentul a adoptat, în mai 2018, 

cu largă majoritate o propunere de lege privind amendarea art. 16 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 în sensul de a se stabili o nouă durată şi o nouă componenţă a 

învăţământului general obligatoriu, după cum urmează: învăţământul general obligatoriu are 

acum 15 clase şi cuprinde: ultimii doi ani ai învăţământului preşcolar, învăţământul primar, 

învăţământul gimnazial şi primii doi ani ai învăţământului secundar superior. 

Astfel, învăţământul liceal şi grupa mare din învăţământul preşcolar devin obligatorii până cel 

mai târziu în 2020, iar grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023. Nici grupa mică de la 

grădiniță nu scapă, ci devine, și ea, obligatorie nu mai târziu de anul 2030. 

Motivațiile invocate în expunerea de motive a proiectului de lege au fost calitatea superioară 

a educației într-o formă instituționalizată, socializarea mai bună și… învățarea de la colegi. 

Este un subiect asupra căruia ne-am pronunțat critic în mod repetat. Reluăm câteva din 

observații în speranța unei viitoare reveniri, din partea unui legislativ mai atent și mai 

responsabil, asupra acestor nefaste „inovații”. 

  

Argumentele pentru începerea mai devreme a școlarizării obligatorii nu au 

niciun suport concludent – dimpotrivă 

Dincolo de dificultățile de ordin logistic, privitoare la resursele financiare și de personal 

calificat necesare unei asemenea măsuri (ținând cont de nevoile sensibil diferite ale copiilor 

de vârste diferite mai ales în această perioadă de viață), renunțarea la „cei 7 ani de acasă” în 

favoarea unei „semi-instituționalizări” a copiilor ridică o serie de probleme obiective. 

Argumentele curente pentru scăderea vârstei de începere a școlarizării nu au un suport 

științific concludent, așa cum recunosc o serie de rapoarte de cercetare din Irlanda de Nord 

și Anglia (țări europene cu cea mai scăzută vârstă de școlarizare, 4 ani) dar și pe plan mondial. 

(C. Perry, 2011; C. Sharp, O’Donnell, 2007, S.P. Suggate, 2009) 

În schimb, cercetări recente evidențiază efecte negative semnificative ale angajării premature 

a copiilor în activități de învățământ instituțional, în special în cele de tip formal. De exemplu, 

Terman Life Cycle Study din SUA, un studiu longitudinal desfășurat pe perioada a peste opt 

decenii, arată că, în medie, școlarizarea timpurie este asociată cu „rezultate mai slabe, inclusiv 
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pregătire mai slabă la matematică, educație mai scăzută în ansamblu, anumite dificultăți la 

mijlocul vieții, consum mai mare de alcool și o mortalitate mai mare.” (M. Kern & S. Friedman, 

2009; S. Friedman, 2011) Autorii acestui studiu conchid că maturitatea psihologică și gradul 

general de pregătire pentru situația școlară, iar nu inteligența și vârsta, sunt factorii relevanți 

pentru a decide când ar trebui copiii să meargă la școală. De asemenea, alte studii scot în 

evidență scăderea motivării de a citi și o înțelegere mai slabă a textelor la copii care încep mai 

timpuriu (5 ani) să învețe să citească. (S.P. Suggate, E. Schaughency & E. Reese, 2013) 

În acord cu cercetările de neuropsihologia dezvoltării, considerăm că aspectul cel mai 

important îl reprezintă efectul școlarizării timpurii asupra relației copiilor cu părinții 

lor. Studierea tipurilor de relații între copii și părinți în primii ani de viață arată că acestea sunt 

decisive pentru sănătatea mintală a copiilor și dezvoltarea lor de-a lungul întregii vieți. (M. 

Hyson & H.B. Tomlinson, 2014) În acest sens, autorități de talie mondială în domeniul științelor 

dezvoltării atrag atenția că scăderea influenței parentale în educația copiilor în favoarea 

influenței grupului de copii de vârstă apropiată („peer orientation”) subminează unitatea 

familiei, periclitează dezvoltarea sănătoasă și favorizează o cultură a tinerilor bazată pe 

ostilitate și hipersexualizare. (G. Neufeld & Gabor Maté, 2011) 

De asemenea, studii efectuate în Norvegia demonstrează efectul pozitiv pe care creșterea 

timpului dedicat îngrijirii copiilor acasă – prin reducerea timpului de lucru al mamelor – îl are 

asupra performanțelor școlare ale acestora, în timp ce participarea mamelor pe piața forței 

de muncă este corelată cu efecte negative asupra educației și succesului ocupațional al 

copiilor. (E. Bettinger et al, 2013; V.F. Haaland, 2013) Alte studii recente probează faptul că 

copiii părinților cu un statut socio-economic și educațional mai bun au performanțe de 

dezvoltare, inclusiv școlare, mai bune. (J. Horstschräer & G. Muehler, 2014) 

Toate aceste cercetări confirmă vechea înțelepciune a valorii unice a celor „șapte ani de 

acasă”. Or, din nefericire, în țara noastră, contrar prevederilor Constituției și legislației în 

vigoare, rolul părinților în educarea copiilor este în mod constant minimalizat de autorități. 

  

Un nou experiment în educație? Hilar, dacă n-ar fi pe timpul, banii și nervii  

noștri 

În opinia noastră, „obligativitatea grădiniței”, ca să denumim colocvial această „extindere a 

învățământului obligatoriu”, este doar un nou experiment în școala publică, fie el și unul care 

ne aliniază la „tendințe internaționale” recomandate de organisme suprastatale birocratizate. 

Nimic nou până aici – de asta avem parte din 1990 încoace. 

Mai rămâne de stabilit cum anume va fi el aplicat, din moment ce peste 3.000 de localități 

românești nu au nicio instituție de învățământ pe teritoriul lor. Și mai ales cu ce cost logistic și 

sufletesc vor fi dislocați copiii din familii pentru a fi trimiși la grădinițe, adesea în alte localități? 
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Adevărat, guvernarea actuală s-a angajat că va construi 2.500 de creșe și grădinițe până în 

2020, perioadă ce coincide cu termenul-limită pentru aplicarea măsurii învățământului 

obligatoriu de 15 clase. Însă, ne amintim de o altă promisiune similară, făcută în 2010 de 

guvernarea PDL-Băsescu și soldată cu… ceea ce știm cu toții. Cu nimic! 

În plus, deși clasele a XI-a și a XII-a devin obligatorii, acest lucru nu poate rezolva problema 

abandonului școlar din anii anteriori. Conform statisticilor, aproximativ 25% dintre elevi 

abandonează școala în clasele a VIII-a și a IX-a. 

Sistemul de educație din România are mari probleme, iar suplimentarea numărului anilor de 

învățământ obligatoriu nu ar contribui la soluționarea lor sau la creșterea calității actului 

educațional, ci dimpotrivă, în aprecierea noastră. 

  

Statul-dădacă se substituie familiei 

Doar în treacăt, din cauza complexității abordării, menționăm aici și tendința tot mai acută și 

mai îngrijorătoare a autorității publice de a se substitui familiei. Dintr-o perspectivă sociologic 

conservatoare, „confiscarea” copiilor și trimiterea lor într-o instituție la vârste atât de fragede 

este un experiment tipic de planificare socială, care ne duce cu gândul mai degrabă la statele 

marxiste. 

Școlarizarea foarte timpurie și obligatorie nu doar că nu favorizează familia în niciun fel, dar 

de fapt o subminează, prin aceea că o dezintegrează în indivizi independenți unul de altul, dar 

dependenți față de Stat. Încredințarea către o așa-zisă „societate” impersonală și imposibil de 

tras la răspundere, dar controlată prin decizii birocratice a unei cote cât mai mari din creșterea 

și educarea copiilor a fost rețeta pentru pulverizarea familiei ca unitate socială în indivizi ca 

entități politice și, cu ea odată, dependența lor perpetuă de o formă sau alta de asistență 

socială. Fie aceasta și una indirectă, în care Statul ia cu forța de la familii o mare parte din 

câștigul lor, pentru a le furniza ceea ce tot el insistă că acestea au nevoie, indiferent că sunt 

de acord sau nu. 

„Grădinița obligatorie”, a cărei necesitate nu există cu adevărat decât în mintea inițiatorilor 

propunerii legislative amintite, este exemplificarea perfectă a ipotezei de mai sus. 

Dacă suntem tentați să respingem acest tip de enunțuri pentru simplul motiv că le atribuim 

unei istorii recente și nefaste și unor regimuri totalitare, să remarcăm că aceeași tendință este 

vizibilă acut și în Occident, Suedia fiind exemplul extrem de manipulare birocratică destinată 

a distruge principalul rival al statului, ca punct de convergenţă al loialităţilor: familia. 

Peste Ocean, aşa-numitul „părinte” al şcolii publice americane, Horace Mann, nutrea 

sentimente critice sau chiar aversiune faţă de familie. Invocând „neglijenţa”, ignoranţa şi 

ineficienţele familiilor în statul lui, Mann lega sistemul de şcoli comunale de o viziune a unui 
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stat puternic, autoritar, în cadrul căruia guvernul îşi asuma pur şi simplu rolul de părinte. Mai 

mult, „copilul nu merge la şcoală pentru a dobândi cunoştinţe”, era de părere F. W. Parker, 

aşa-numitul „părinte al educaţiei progresiste” şi inspiratorul influentului educator socialist 

John Dewey. „El vine aici ca să trăiască şi să-şi pună viaţa, formată la şcoală, în slujba 

comunităţii.” „Fiecare şcoală publică din ţară trebuie să devină un cămin şi un cer pentru 

copii”, mai spunea el. 

Discuția poate continua – și trebuie să continue, căci miza ei este majoră. 

 

București, 2017-2018  

 

__________ 
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