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"Hai mai bine despre copilarie sa povestim, caci ea singura este vesela si nevinovata. Si, drept
vorbind, acesta-i adevarul. Ce-i pasa copilului cand mama si tata se gandesc la neajunsurile
vietii, la ce poate sa le aduca ziua de maine, sau ca-i framanta alte ganduri pline de
ingrijire....Asa eram eu la varsta cea fericita, si asa cred ca au fost toti copiii, de cand ii lumea
asta si pamantul, macar sa zica cine ce-a zice."

(Ion Creanga - Amintiri din copilarie)

Copilaria este intr-adevar o perioada foarte importanta pentru dezvoltarea de mai tarziu si
transformarea copilului intr-un adult responsabil, chibzuit, dornic de reusita, motivat pentru a
cauta solutii si a face fata neprevazutului.

1/3

La multi ani, copilului din tine!
Scris de Apopi Mariana Diana
Luni, 31 Mai 2010 23:44 -

Prima zi a lunii iunie a fost declarata in 1924, Ziua Internationala a Copilului prin intermediul
Ligii Natiunilor Unite care a adoptat Declaratia Drepturilor Copilului. Cu toate acestea, in
principiu, tarile cu un regim sau un fost regim comunist au pastrat data de 1 iunie pentru
aceasta sarbatoare. De exemplu, Japonia, Coreea de Sud sarbatoresc aceasta zi pe data de 5
mai, Germania de Est pe 1 iunie, in timp ce, localnicii din partea vestica, pe 20 septembrie. Nu
se stie exact de ce a fost aleasa ziua de 1 iunie, dar se stie ca, un consul general chinez a
strans la San Francisco un numar mare de copii orfani chinezi pentru a sarbatori Festivalul
Barcii Dragonului in 1925, iar ziua se suprapune cu Conferinta Internationala pentru Bunastarea
Copiilor de la Geneva din acelasi an. Ideile care sunt la baza acestei sarbatori sunt
urmatoarele:
A-i invata pe copii si pe oameni ce inseamna sintagma “schimb reciproc”;
Promovarea bunastarii copiilor din toata lumea;

Chiar daca 1 iunie pare a fi o zi de sarbatoare, in care sa ne rasfatam copiii, nu trebuie sa uitam
si de toate problemele intampinate de acest segment de varsta. Mortalitatea infantila este destul
de ridicata din motive financiare, ale sistemului sanitar care nu ii poate oferi mamei o ingrijire
adecvata inainte si dupa nasterea copilului, dar uneori si datorita neglijentei parintilor. Oricum
ar fi, petreceti o zi speciala alaturi de copilul vostru, in care sa-i aratati cat de mult il iubiti si
apreciati, cat de multa incredere aveti in el. Face-ti-l sa se simta important, insa nu doar in
aceasta zi.

Cateva idei de activitati: iesiti la o plimbare in parc, la un suc, gatiti impreuna prajitura lui
preferata, mergeti la cinema, cumparati-i o carte de povesti sau un jurnal in care sa-si scrie
primele impresii, faceti poze iimpreuna sau jucati jocuri de familie, in curtea casei, sub razele
soarelui.

Iata si doua dintre articolele Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului:
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Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a cauta, de a
primi si de a difuza informatii si idei de orice natura, indiferent de frontiere, sub forma orala,
scrisa, tiparita sau artistica ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului. (ART.13)

…ambii parinti au responsabilitati comune pentru cresterea si dezvoltarea copilului. Parintii sau,
dupa caz, reprezentantii sai legali sunt principalii responsabili de cresterea si dezvoltarea
copilului. Acestia trebuie sa actioneze, in primul rand, in interesul suprem al copilului. (ART.18)

Tu cum te-ai gandit sa petreci Ziua Copilului?

Contact: diana@sighet-online.ro

Despre autor:

Psiholog sub supervizare, student-masternad in cadrul Universitatii Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,
Masteratul de Psihologie Clinica, Consiliere si Psihoterapie, precum si Masteratul de Psihologia
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