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„Părinţilor şi oricărei alte persoane care au în 

grijă un copil le revine, în primul rînd, 

responsabilitatea de a asigura, în limita 

posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare, 

condiţiile de viaţă necesare dezvoltării 

copilului.” 

  

     (Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, 

1989, art. 27)  



 

  Ziua copilului a fost menţionată prima dată la 

Geneva  la Conferinţa Mondială pentru Protejarea 

şi Bunăstarea Copiilor  în august 1925, la care 54 

de reprezentanţi din diferite ţări au adoptat 

Declaraţia pentru Protecţia Copilului.  

 În anul 1954  Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al 

Naţiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care prevedea 

faptul ca fiecare Stat  să dispună de o zi la aşa-numită „Ziua 

copilului” (engleză  Universal Children's Day).  

 În Republica Moldova Ziua Copilului este marcată pe data de 1 

iunie. Ziua copilului este un prilej de a sărbători Copilăria, de a oferi 

sprijin copiilor, de a inspira comunitatea şi familia noastră, de a 

aprecia şi iubi. Orice copil are dreptul la măcar o vorbă bună, un 

zîmbet şi un mic cadou. 
 

 









„Felul în care vorbesc părinţii şi profesorii îi arată copilului 

părerea lor despre el. Într-o mare măsură, limbajul celor 

mari determină destinul acelui copil.” 

Haim Ginott 





„Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei.” 

Isaac Asimov 





„Un copil poate oricînd să înveţe un adult trei 

lucruri: cum să fie mulţumit fără motiv, cum 

să nu stea locului niciodată şi  cum să ceară 

cu insistenţă ceea ce îşi doreşte." 

  

Paulo Coelho 













„Singura cale de a forma copii buni este să devenim mai 

întîi  părinţi buni.”                                                                             

Zig Ziglar 









„Educaţia  în familie este şi trebuie să constituie 

o bază solidă în creşterea tineretului nostru, 

astfel încît, împreună cu educaţia din şcoală, 

din organizaţiile de tineret, să contribuie la 

formarea caracterului, a personalităţii, a purităţii 

morale.“  

 Mihai Stoian 

















„Familia este cea mai veche dintre toate 

societăţile şi singura  naturală”. 

 

J. J. Rousseau 
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