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Activitatea dedicată Zilei copiilor este parte integrantă a proiectului educativ dedicat 

acestei zile și s-a deşfăşurat în limba engleză cu participarea elevilor din clasele a IX-a B, C 

şi D însoţiţi de doamna prof. Nicoleta  BLAJj. A onorat cu prezenţa şi doamna prof. Rodica 

Juncu, director adjunct. 

Prezentările Power Point s-ar putea intitula “Lumini şi umbre pe glob”. 

Data de 1 iunie marchează Ziua Copilului. De 60 de ani, Ziua Copilului este 

sărbătorită pe întreg mapamondul. Ideea acestei zile a fost proclamată în anul 1925 în cadrul 

Conferinţei Mondiale pentru Bunăstarea Copiilor. Această dată a fost aleasă în anul 1950 şi 

Ziua copilului a fost sărbătorită pentru prima oară în lume în octombrie 1953. În anul 1954 a 

fost adoptată oficial, ca simbol al luptei împotriva exploatării copiilor în locuri de muncă 

periculoase şi al dreptului tuturor copiilor de a avea acces la educaţie.  

Prezentarea a început cu o călătorie imaginară care a dezvăluit faptul că Ziua 

Copilului este sărbătorită în lume la date diferite. Astfel: 4 aprilie, în China; 23 aprilie, în 

Turcia; 30 aprilie, în Mexic; 5 mai, în Japonia, Coreea de Sud; ultima duminică a lunii mai, în 

Ungaria; 1 iunie, în peste 25 de ţări, inclusiv România; 8 iunie, în Indonezia; prima duminică 

din luna iulie, în Australia; a treia duminică din luna iulie, în Cuba; a doua duminică din luna 

august, în Argentina; 20 septembrie, în Germania, partea vestică; 1 octombrie, în 

Singapore; 12 octombrie, în Brazilia; 14 noiembrie, în India; 25 decembrie, în Congo. Cu 

această ocazie, instituţiile de învăţământ, diferitele organizaţii şi asociaţii, precum şi familiile 

organizează o paletă variată de manifestări şi de activităţi dedicate copiilor, toate concurând 

la petrecerea într-un mod cât mai plăcut a acestei zile: concursuri şi întreceri de diferite tipuri, 

petreceri, activităţi în aer liber, excursii şi copii primesc nenumărate daruri. Când vine vorba 

de a sărbători această zi, nu există limite de vârstă, deoarece oricare dintre noi, copil sau 

adult, are voie să simtă miracolul copilăriei şi chiar este necesar ca măcar o dată pe an să 

zâmbim curat şi să simţim că bucuria înfloreşte în sufletele noastre.  

  Dar indiferent de data la care este celebrată, Ziua Copilului înseamnă mai mult decât 

sărbatorirea individuală a fiecărui copil. Este momentul în care ar trebui să devenim 



conştienţi că pe glob copiii sunt încă victime ale violenţei, abuzului, exploatării şi 

discriminării. Există copii care muncesc în condiţii grele, care trăiesc în zone de război, care 

trăiesc pe străzi, care suferă din cauza religiei sau a grupului etnic căruia îi aparţin sau din 

cauza unei dizabilităţi. 

Aşadar, în cadrul prezentării ne-am gândit şi la acei copii pentru care viaţa nu este 

uşoară şi oricât de frustrant ar fi acest gând, ştim că nu putem să îi ajutăm pe toţi. Însă ştim 

sigur că dacă ne-am scutura puţin de indiferenţă şi am face puţin mai mult în perimetrul în 

care trăim fiecare, viaţa unora dintre copii ar fi puţin mai bună. Aşadar, dacă ne aflăm în 

preajma unui astfel de copil (abandonat, singur, bolnav, sărac, abuzat) să încercăm să avem 

grijă de el cum putem, oferindu-i un zâmbet, o încurajare, un ajutor material…orice simţim 

noi ca îi putem da….. de câte ori putem, nu numai astăzi. 

 

La mulţi ani tuturor copiilor lumii! 

                                           

                                                                                 Coordonator – prof. dr. Carmen CHIRA 
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