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  INTEGRAREA ȘCOLARĂ A 
COPIILOR CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN 
ȘCOLILE DE MASĂ 

 
 
  Motto: 
 „… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai 
devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt 
bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu 
acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De 
ce nu i-am ajuta? Pierdem timp,  dar câştigăm 
satisfacţie şi respect... ”          

I. A. Comenius 
          

 Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, 
indiferent de problemele pe care le prezintă în 
procesul de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă 
particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul în 
care trăiește, trăsături care necesită o evaluare şi o 
abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei 
aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti 
copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi 
particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de 
vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii 
chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. 

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent 
de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 
lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copiii 
cu dizabilități, și copiii talentați, și copiii din zonele 
rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii 
minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum 
și copiii din alte grupuri sau zone marginale.”  (Cadrul 
de acțiune privind cerințele educative speciale, 
UNESCO / Conferința de la Salamanca, 1994,    p. 6) 

La Conferința Mondială asupra educației 
speciale, desfășurată sub egida UNESCO la Salamanca, 
Spania, între 7 și 10 iunie 1994, s-a adoptat o 
declarație comună care conține următoarele puncte: 

 fiecare copil are dreptul fundamental la 
educație și fiecărui copil trebuie să i se 
ofere șansa de a ajunge și a se putea 
menține la un nivel acceptabil de învățare; 

 fiecare copil posedă caracteristici, 
interese, aptitudini și necesități de 
învățare proprii; 

 proiectarea sistemelor educaționale și 
implementarea programelor educaționale 
trebuie să se țină seama de marea 
diversitate a caracteristicilor și 
trebuințelor copiilor incluși în procesul 
educațional; 

 persoanele cu cerințe speciale  trebuie să 
aibă acces în școlile obișnuite  (școlile de 
masă), iar aceste școli trebuie să se 
adapteze unei pedagogii centrate asupra 
copilului, capabilă de a veni în 
întâmpinarea trebuințelor fiecărui copil în 

parte; 

 școlile obișnuite,  care au adoptat această 
orientare, sunt cele mai utile mijloace de 
combatere a atitudinilor discriminatorii, 
construind o societate bazată pe spiritul 
de toleranță și acceptare și oferind șanse 
egale la educație pentru toți: mai mult,  
ele asigură o educație utilă pentru 
majoritatea copiilor, îmbunătățind 
eficiența și gradul de utilitate social a 
întregului sistem educațional” (Declarația 
Conferinței de la Salamanca). 

Integrarea copiilor cu cerinţe educaționale  
speciale permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor 
didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către 
ceilalţi elevi a problematicii şi potenţialului de 
relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 
Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în 
învățământul de masă presupune: 

- a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli 

obişnuite, alături de copiii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, 

terapie educaţională, consiliere şcolară, 

asistenţă medicală şi socială etc.) în şcoala 

respectivă;   

- a acorda sprijinul necesar personalului 

didactic şi managerilor şcolii în procesul de 

proiectare şi aplicare a programelor de 

integrare; 

- a permite accesul efectiv al copiilor cu 

cerinţe speciale la programul şi resursele 

şcolii obişnuite (biblioteca, terenuri de sport 

etc); 

- a încuraja relaţiile de prietenie şi 

comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru 

înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre 

ei; 

- a ţine cont de problemele şi opiniile 

părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa 

şcolii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate 

pentru copiii cu cerinţe speciale; 

- a accepta schimbări în organizarea şi 

dezvoltarea activităţilor instructiv- educative 

din şcoală;   

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale se 
confruntă cu dificultăţi de învăţare din cauza cărora le 
este mai greu să progreseze decât majorităţii elevilor 
de aceeaşi vârstă. Aceşti elevi au nevoie de o „ofertă 
educaţională specială”,  aceasta fiind definită ca o 
ofertă „suplimentară” sau „diferită” de cea asigurată 
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  în general pentru elevii de aceeaşi vârstă în şcolile de 
masă. Elaborarea unei oferte educaţionale pentru 
elevii cu cerinţe educaţionale speciale porneşte de la 
profesorul de la clasă.  

Altfel spus, cerințele educative speciale solicită 
abordarea actului educațional de pe poziția capacității 
elevului deficient sau aflat în dificultate de a întelege 
și valorifica conținutul învățării, și nu de pe poziția 
profesorului sau educatorului care desfășoară 
activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase 
omogene sau pseudo-omogene de elevi. 

Dar, fiecare elev este o individualitate și, la un 
moment dat, într-un domeniu sau altul al învățării, 
reclamă anumite cerințe educaționale specifice pentru 
a putea întelege și valorifica la maximum potențialul 
său în domeniul respectiv (spre exemplu, un elev 
poate întâmpina dificultăți de învățare la matematică 
sau fizică, unde sunt necesare, în special, anumite 
categorii de operații ale gândirii la care elevul 
respectiv este deficitar;  în schimb, la alte discipline, 
precum istoria și limba română, obține rezultate bune, 
chiar peste media clasei).  

Analizând particularităţile specifice procesului de 
învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă,  se 
ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale 
ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai 
mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui 
copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie 
de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este 

nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 
conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a 
informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă 
diferenţiat. 

Misiunea noastră, a dascălilor,  este să oferim 
tuturor copiilor posibilitatea de a-şi forma 
competenţe, de a le crea condiţii să şi le exprime, de a 
le oferi şanse egale pentru fiecare, prin educaţie, grijă, 
dragoste.  
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PSIHOGENEALOGIA  ÎN 
PROCESUL DE  CONSILIERE 

INTEGRATIVĂ EDUCAŢIONALĂ 
 

 
Sumar: Integrative educational counseling 

includes a lot of work techniques and methods, so 

their diversity allows a major flexibility in the ongoing 

of therapeutic process. The approach of therapy, in a 

integrative mode, combines eclecticism technique, 

theoretical aspects applied adaptive and common 

factors, so the counselor can select the metod and the 

manner of approach according to necessity, 

personality and life style of the beneficiary. The base 

of the  presented method, in this study,  belongs to 

psychogenealogy and is called genosociograma. This 

method is an accessible way of understanding the 

general situation of the ongoing conflict of the 

beneficiary and  the active involvement participates in 

the bases of a pozitive the therapeutic 

relationship.Personality structure begins with the way 

in which the perception of time is produced, during 

intrauterine period and continues with supporting of 

the responsible persons from the future adult 

medium. Time structure and genosociograma method 

are very related. The reason of this method 

presentation has at the base specialized studies which 

found a frequency of 8 out of 10 cases in which the 

problems that students come with to counseling 

actually are family difficulties, transmitted 

transgenerational (both genetically and behaviorally) 

through the life style, principles, worldview and 

philosophy of life. 

Cuvinte cheie: structurarea timpului, proces 

terapeutic, genosociogramă, psihogenealogie 

Fascinaţia timpului a fost centrul de interes 

pentru cele mai diverse domenii, de la filozofie,  

biologie, neurocibernetică şi psihologie. Întrebările 

provocatoare la care au ajuns să răspundă biologii 

asupra modalităţii de producere a percepţiei timpului 

şi a duratei, au declanşat altele între oamenii de 

ştiinţă. În psihologie, cercetările asupra timpului şi-au 

adus contribuţia în înţelegerea modului în care se 

structurează percepţia timpului şi participarea 

acestora la structurarea personalităţii, dar şi  modul în 

care aceste aspecte pot  contribui la rezolvarea 

anumitor probleme în procesul terapeutic.  
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Structurarea interioară a timpului 

Specia umană este singura dintre cele existente 

care îşi trăieşte viaţa cu implicare psihică încă din viaţa 

intrauterină. Acest fapt atrage după sine o multitudine 

de implicaţii, inclusiv dorinţa de-a reface mediul 

cunoscut şi pierdut ca urmare a naşterii, o continuă 

căutare de sine.   

La naştere, bebeluşul nu are o percepţie a 

timpului, urmând ca aceasta să se formeze de-a lungul 

dezvoltării sale, primind semnificaţia concretă a 

obiectelor și apoi relațiile conceptuale  tot mai 

complexe reprezentative dezvoltării gândirii adulte. Se 

poate vorbi de un progres al structurării timpului, de 

timpuri ale dezvoltării (Farca, 2009, pag. 18). Nu 

putem vorbi de timp fără a avea un spaţiu. 

Ontogenetic, încă din perioada intrauterină, fătul 

trăieşte un timp organic, în care se adaptează la  

ritmului mamei, iar mama se adaptează nevoilor  şi 

ritmului fătului. Dimensiunea psihică corespunzătoare 

acestui moment este timpul real, conturat prin 

concreteţea corpului mamei.  

Ca urmare a naşterii, prin separarea de mamă şi 

considerarea ei ca persoana distinctă de sine,  duce la 

următoarea etapă. Copilul este privat de reperul 

cunoscut deja al  corpului  mamei  şi se antrenează 

într-o spirală a regăsirii lui, dezvoltându-se un alt timp, 

numit timpul arhaic, în care se doreşte recuperarea 

unei lumi pierdute (mama intrauterină), „este un timp 

inconştient, spiralat şi etern” (idem, pag. 19). Se 

dezvoltă acum o altă dimensiunea psihică, numită 

timp imaginar. De această dată,  importanţa esenţială 

constă în faptul că se poate face anticiparea, 

prezicerea, aspecte fără de care o bună adaptare ar fi 

deficitară.  Copilul are nevoie de sprijin în acomodarea 

la viața extrauterină. Solicitarea exterioară pentru 

adaptare determină angoasa primară, ce poate fi  

depășită prin modalitatea prin care mama se oferă ca 

mediu de conţinere fizică şi psihică pentru 

amortizarea solicitărilor exterioare. „Acesta este un 

timp al dezvoltării ce permite unitatea psihică în 

condiţiile tuturor schimbărilor date de experienţă şi de 

vârstă”….Este timpul inconştientului ce permite 

reversibilitatea şi transferul” (idem, pag. 22).  

Timpul secvențial este o altă achiziţie psihică, o 

dimensiune amprentată printr-un   simbol matern şi se 

formează prin alternarea timpului petrecut cu mama 

şi timpului petrecut fără mama. (Farca, 2009) Prin 

trăirea constanţei prin  prezenţa mamei, prin trăirea 

senzaţiilor (specifice stadiului senzorio-motor în 

dezvoltarea gândirii) asociate cu prezenţa sa, face 

posibilă transferarea elementelor fizice şi psihice 

confortante pentru el trăite alături de mama, în timpul 

petrecut fără mama, astfel încât se poate depăşi 

angoasa de abandon. O achiziţie esenţială oferită de 

timpul  secvenţial, este capacitatea de anticipare 

asupra a vieții. Traversarea acestor ritmuri şi timpuri 

esenţiale pentru structurarea existenței, se realizează 

în strânsă legătură cu modalitatea de implicare a 

persoanelor ce îngrijesc noul născut,constituindu-se 

premisele  unui anumit tip de ataşament (Ainsworth, 

apud Drobot, 2008, pag. 61).  

Timpul istoric este o dimensiune psihică 

caracterizată de simbolul patern şi presupune 

„coborârea din braţele mamei şi intrarea în legea 

paternă” (Farca, 2009,  pag. 19).  Tatăl este cel care 

produce separarea copilului de mama sa. „Timpul 

istoric este un timp  social, liniar şi vectorializat de la 

naştere către moarte. Un timp finit, cu vârste şi cu  

imposibilitatea întoarcerii”( idem, pg 19). Dezvoltarea 

armonioasă a copilului depinde de modul în care sunt 

împletite şi integrate la nivel psihologic, în structura sa 

de personalitate prezenţa celor doi adulţi semnificativi 

pentru sine, părinţii. „Omul împleteşte în sine o 

ramură a „ADN-ului matern” (cultura, arta, obiceiurile 

şi tradiţia) cu ramura „ADN-ului patern” (civilizaţia, 

politeţea, ştiinţa şi tehnologia)” (Farca, 2009, pag. 

162). 

Mama şi Tatăl sunt fiinţe primordiale pentru 

copil, iar modul în care fiecare părinte îşi asumă 

exercitarea rolului în creşterea şi educarea copilului, 

poate contribui la premise solide în structurarea unui 

personalităţi echilibrate. Rolurile ce îi revin fiecărui 

părinte sunt importante, iar claritatea și stabilitatea 

lor în existența copilului aduce un plus de siguranța și 

încredere. „Inversiunea rolurilor parentale este în mod 

special prejudiciabilă pentru copil, dacă această 

inversare este mascată’’ (Fleck, 1975, p. 388). 

Nerespectarea diviziunii normale a rolurilor familiale 

afectează în mod diferit copiii de sexe diferite.  Fetele 

întâmpină mai mari dificultăţii cu o mamă care nu 

oferă afecţiune şi este introvertită, decât un băiat în 

aceiaşi situaţie, la fel  în cazul unui  fiu al cărui tată 

este lipsit de caracteristici sociale masculine esenţiale. 

Prin modul în care fiecare părinte îşi exercită rolul de 

părinte şi rolurile sociale, relaţia şi iubirea dintre 

părinţi, asiguratoare pentru copil, pot contribui de 

asemenea la modul în care copilul îşi depăşeşte timpul 

secvenţial şi intră în timpul istoric, copilul îşi scrie 

propriul scenariu de viaţă. „Siguranţa prezentului 

oferă certitudinea trecutului şi o proiecţie 

satisfăcătoare pentru viitor” (Farca, 2009, p. 280). 

 Timpul şi relaţiile transgeneraţionale  

Fiecare persoană are un anumit context familial 

în care se dezvoltă, acesta este unic şi particular, 
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  incluzând diverşi factori de mediu, adică timpurile 

anterior menţionate derulează după un mod propriu. 

În momentul în care persoana va fi părinte, alături de 

ceilalţi factori care vor contribui la dezvoltarea noului 

născut, va participa şi modul părintelui în care şi-a 

realizat procesul de individuare, aspecte conştiente şi 

inconştiente care l-au condus la o personalitate unică 

şi irepetabilă. Astfel că alături de rolul direct exercitat 

de către părinţi asupra copilului prin îngrijirea nevoilor 

primare şi secundare,  avem şi o componentă 

indirectă , mascată a mesajelor şi rolurilor preluate şi 

învăţate de către părinţi de la proprii lor părinţi şi 

bunici. Modalităţile de relaţionare, trăirea şi asumarea 

propriei existenţe  transcend generaţii, astfel că un 

copil poate fi prizonierul timpului prin capcanele 

invizibile a ceea presupune a fi: alegerea prenumelui 

copilului, sindrom de aniversare, doliuri nefăcute, 

loialitate familială invizibilă, dubla identificare a  

părintelui (din rolul de părinte prin identificarea cu 

propriul părinte şi din rolul de copil – din istoricul 

personal, cu identificarea cu propriul copil), relaţii 

familiale strânse şi conflictuale, etnii diverse cu toată 

încărcătura lor istorică. 

O modalitate de ieşire din repetarea istoriei 

familiale neasumate este genosociograma, utilizată în 

psihogenealogie ca instrument în asumarea familială 

în ansamblul ei şi alegerea propriei vieţi, nu a trăi o 

existenţă neasumată a strămoşilor. Ca şi în alte ramuri 

ale psihoterapiei, psihogenealogia, o variantă 

ilustrativă a surprinderii trecutului şi prezentului, are 

în vedere conştientizarea posibilităților reale în 

alegerea viitorului. „A ne căţăra în «arborele vieţii» 

noastre şi a scotoci prin el înseamnă să ne permitem 

să ne includem sau să ne detaşăm, să facem în sfârşit 

doliului trecutului, pentru noi sau pentru ai noştri, să 

ieşim din rolurile scrise dinainte, să ne «curăţăm 

arborele genealogic», să ne vindecăm rănile familiale 

încheind doliurile şi sarcinile neterminate de către 

familia noastră şi să controlăm puţin ceea ce 

transmitem noi înşine” (Schützenberger, 2014, p. 

182).  

Pentru exemplificarea utilităţii genosociogramei, 

m-am îndreptat spre domeniul artei. Argumentarea se 

află în datele biografice pentru întreaga existenţă, 

jurnale proprii, mărturii ale persoanelor apropiate şi 

ilustrarea prin picturi celebre a trăirilor acestora, 

uneori de un dramatism profund.  

Într-o astfel de buclă de timp au fost prinşi doi 

mari pictori şi artişti, Vincent Willem van Gogh şi Frida 

Kahlo. Atât numele lor, cât şi locul în familie, le-au 

marcat profund întreaga existenţă. Ambii artişti au 

fost concepuţi după decesul unui alt copil, iar 

denumirea pentru particularitatea acestora poartă 

denumirea de copii substitut. 

  Cel care va fi cunoscut în artă, Van Gogh, a 

trăit într-o sărăcie constantă, întreţinut de fratele său  

mai tânăr, Theodorus van Gogh (care purta numele 

tatălui lor, un substitut patern, deoarece cu tatăl său  

a fost într-un permanent conflict). Viaţa sa va fi 

marcată de descoperirea sa într-una din plimbările 

exploratorii ale copilăriei prin cimitirul din apropierea 

satului. Pe una dintre cruci era trecut propriul său 

nume: Vincent Willem van Gogh. Data naşterii era 

aproape identică, 30 martie 1852. A conştientizat    

într-un mod violent că fratele său mai mare cu un an, 

născut în aceiaşi dată ca el şi purtând acelaşi nume, 

decedase. Posibil ca scindarea personalităţii să fi avut 

ca rădăcină şi acest eveniment. Genosociograma 

menţionează importanţa alegerii prenumelui pentru 

viitorul persoanei, scenariul său de viaţă fiind marcat 

şi de istoria acestui nume, atât în familie, dar şi la nivel 

social (Schützenber, 2014, p. 26). Specialiştii care i-au 

studiat arta şi evoluţia lucrărilor, coroborate cu ceea 

ce trăia şi modul în care se schimba tuşa sa, au dus la 

concluzia că de fapt prezenta o simptomatologie 

specifică schizofreniei, nu de epilepsie cum s-a 

presupus încă din copilăria sa. A avut conflicte 

familiale numeroase şi nici nu a fost înţeles de aceasta 

toată viaţa, însă frate să îl va întreţine printr-o bursă 

toată viaţa, iar moral printr-o corespondenţă solidă. 

Viaţa sa a fost o lungă căutare de sine, o luptă pe 

drumul individualizării. A încercat să aibă profesiile 

bărbaţilor din familia sa, două la număr, şi teolog şi 

practicarea comerţului cu artă. Au fost ambele un 

eşec. Cele peste 40 de autoportrete ale sale au 

încercat să-i confirme că este vorba de El, nu de un 

altul (fratele său decedat). 

În toată viaţa sa a vândut un singur tablou, şi 

acesta fratelui său, care încerca să-l susţină şi în acest 

mod. După aproximativ 100 de ani de la moartea sa, 

lucrările sale au atins preţuri exorbitante. Voi 

menţiona câteva:  Autoportret fără barbă,  din 1889 a 

fost vândut cu 71 milioane de dolari, surpriza fiind 

mare deoarece era cotat cu aproximativ 2 milioane şi 

jumătate de dolari, un portret al doctorului Gachet 

(pentru că avea obiceiul obsesiv de a repeta un 

portret) cu 82 de milioane de dolari, iar a doua zi o 

altă lucrarea a sa, Moara din Galette de Renoir, cu 77 

de milioane de dolari.  O altă lucrare a sa,  Iris,  a fost 

vândută la New York în 1987 cu 54 de milioane de 

dolari (Van Gogh, 2010). Astfel s-au confirmat 

gândurile notate într-un jurnal al său „practicarea 

comerţului cu artă, care face ca preţurile să crească 

odată cu moartea autorului, s-a păstrat până 

acum”….Preţurile mari plătite pentru lucrările celor 

care nu mai sunt în viaţă şi pentru care nu s-ar fi oferit  
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  pictez, o fac pentru că acesta este subiectul pe care îl 

cunosc cel mai bine (Frida Kahlo,2010, p. 63).  Cele 

două Fride, una dintre cele mai expresive lucrări, este 

grăitoare, şi plină de simbolurile reprezentative pentru 

durerea pe care a pictat-o toată viaţa, dar şi pentru 

dualismul şi zbuciumul în procesul său de identificare. 

Frieda Kahlo a primit o zestre genetică împovărătoare, 

polimielita de care suferă de la 6 ani, suferinţa fizică 

permanentă, urmată de accidentul de la 18 ani,  dar şi 

o încărcătură emoţională apăsătoare.  Tatăl său, 

făcând parte dintr-o familie de giuvaieri germani, 

imediat după moartea mamei sale, s-a refugiat într-o 

tară a cărei limbă nici măcar nu o cunoştea. A devenit 

artist fotograf, fiica sa moştenind latura sa artistică, 

fiindu-i suport afectiv de-a lungul vieţii. Însă 

dezrădăcinarea trăită de tatăl, departe de pământul 

natal, va fi un impuls pentru viaţă, dar şi încercarea de 

a deveni fiul pe care tatăl nu l-a avut, aşa cum am 

menţionat anterior. Şi lucrările sale ilustrează această 

încercare a Fridei (lucrări ce o reprezintă într-o ţinută 

masculină, costum sobru şi alte elemente prin tăierea 

simbolică a părului). Descendenţa mamei este de 

asemenea încărcată de aspecte neelaborate. Mama  

nu s-a ocupat nici de ea, nici de sora ei mai mică,  ci au 

fost crescute de o doică indiană (şi natura ei indiană 

va fi reprezentată în opera sa, bunicul său matern era 

un general spaniol cu descendenţă indiană) şi  

transgeneraţional moşteneşte o lipsă a unui 

comportament matern, deoarece mama sa a fost cea 

mai mare fiică, urmând 11 fraţi şi surori, netrăindu-şi 

nici copilăria, dar nici exercitarea rolului de mamă, 

aspect consumat deja prin diverse munci pentru 

îndeplinirea nevoilor fraţilor mai mici. Scenariul său de 

viaţă a fost marcat de dorinţa de a trăi şi a merge mai 

departe indiferent de situaţie.  

Pentru ambii artişti, ambii copii substitut, pictura 

a fost un mijloc de exprimare, aplecare asupra sinelui, 

continuarea vieţii. Psihanalitic,  arta creată de cei doi 

artişti, este împânzită de manifestările Eului împotriva 

dezvoltării angoasei în relaţie cu limitele pulsionale ale 

sinelui, numite mecanisme de apărare: deplasare, 

sublimare, proiecţie, compensare, proiecţie (Freud, 

1926). Cu certitudine însă, arta le-a dat forţă să 

meargă  mai departe prin propria viaţă, iar creaţia lor 

artistică nu are nevoie de nici o prezentare pentru 

forţa, capacitatea şi talentul în exprimarea 

complexităţii trăirilor umane.  

Concluzie: Consilierea integrativă educaţională 

oferă posibilitatea combinării modelului anterior cu 

altele în funcţie de contextul terapeutic. 

Genosociograma permite generarea insight-urilor. În 

funcţie de preocupările şi competenţele dobândite de 

către consilier, dar şi de capacitatea beneficiarului de 

a prelucrare informaţiile accesate (Drobot, 2009). Din 

experienţa personală, aceasta modalitate oferă o 

explicaţie concretă şi particularizată pentru 

capacitatea de înțelegere a elevilor din gimnaziu şi 

liceu, determinând ecouri personale, ce reflectă 

preocuparea pentru anumite probleme care îşi pot 

găsi baza în explorarea personalității şi prin această 

modalitate. Bineînţeles, această metodă aduce în 

discuţie şi informaţii din domenii precum: psihanaliza, 

psihodrama, analiza tranzacţională, constelaţii 

familiale,  încă o dată acestea demonstrând caracterul 

integrator teoretic specific CIE. O modalitate extinsă a  

metodei prezentată poate fi studiată în lucrarea 

„Psihogenealogia”, în care creatoarea acestui concept, 

Anne Ancelin Schützenberger, menţionează şi aspecte 

de punere în schema specifică, dar şi referitor la 

interpretare (Schützenberger, 2014, p. 103). În 

ansamblu ei, Consilierea Integrativă Educațională 

aduce un plus de valoare beneficiarilor, fiecare 

întâlnire poate fi favorizantă stabilizării emoționale, 

datorită capacităţii şi competenţelor consilierului şi 

abilităţile acestuia în a folosi metoda adecvată pentru 

canalul preferat de cel care doreşte sprijin în 

dezvoltarea sa. 

Genesociograma este una dintre metodele, prin 

care pot fi vindecate răni familiale şi folosirea 

informaţiilor transgeneraţionale pentru regăsirea de 

sine, indiferent de vârstă. A fi sănătos, este limbajul 

generalizat pentru persoana ce-şi asumă existenţa 

(Dolto, 2005, p. 372) şi a găsit o cale de echilibru în 

bătălia numită cunoaştere de sine .  
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ART-TERAPIA. CREATIVITATEA, 
MODALITATE DE RECUPERARE ȘI 

DEZVOLTARE 
 

Art-terapia este o disciplină terapeutică relativ 
nouă, apărută la mijlocul secolului al XX-lea, provenită 
dintr-un concept mai vechi („tratamentul moral” al 
pacienților psihiatrici – sec. al XVIII-lea) și consolidată 
ca profesie, integrând aspecte din domneniul esteticii, 
educației prin arte, psihiatriei, psihanalizei, reabilitării 
și educației timpurii. Termenul de „art-terapie” a fost 
introdus în literatura de specialitate în anul 1942, de 
către artistul britanic Arthur Hill, care se recupera 
după o boală grea (tuberculoză) într-un sanatoriu și a 
descoperit efectele benefice ale desenului și picturii 
asupra procesului de convalescență. 

Există o serie de definiții ale conceptului de art-
terapie, uneori cu nuanțe contradictorii, dat fiind 
faptul că acest fenomen este studiat intens în ultimii 
20 de ani. Dintre acestea, am ales-o pe cea dată de 
AATA (American Art-Therapy Association), conform 
căreia „Art–terapia este o profesie din domeniul 
sănătății mentale, care utilizează procesele creative 
din artă pentru a întări și a crește starea de bine  la 
nivel fizic, mental și emoțional.” 

Cu alte cuvinte, art–terapia reprezintă utilizarea 

mijloacelor artistice pentru exprimarea sinelui și 
reflecția acestuia, în prezența unui art–terapeut 
specializat. Art-terapeuții sunt profesioniști cu studii 
universitare atât în domeniul terapiei, cât și în cel 
artistic și sunt specializați în psihologie și dezvoltare 
personală. Aceștia  lucrează cu simboluri nonverbale și 
metafore, cu concepte care de regulă sunt dificil de 
exprimat în cuvinte, dar pot fi  reliefate în timpul 
procesului de creație. Un aspect important este faptul 
că arta și art-terapia sunt două noțiuni diferite, prima 
punând accentul pe produs – pe opera artistică, iar 
cea din urmă pe procesul creației și pe beneficiile 
acestuia pentru dezvăluirea, vindecarea și dezvoltarea 
sinelui. 

În principiu, oricine poate fi beneficiar al art-
terapiei. Art-terapeuții lucrează cu copii cu traume, cu 
familii, cu grupuri de adolescenți care prezintă 
probleme comune, cu adulți care sunt supuși unui 
distres important la locul de muncă, cu copii cu 
dizabilități, sau cu persoane care suferă de anumite 
condiții medicale grave. 

Dar poate profesorul să aducă o parte din 
beneficiile art-terapiei în sala de clasă? Deși nu este 
similară cu o sesiune de art-terapie, o activitate de 
dezvoltare personală, în care elevii sunt liberi să-și 
exprime sinele prin intermediul unei forme de artă, 
poate fi oricând derulată în sala de clasă. Pornind de la 
libertatea totală de exprimare, profesorul poate 
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  concepe activități prin care copiii să se manifeste 
conform propriilor trăiri, să se lase purtați de procesul 
creației care este indisolubil legat de resorturile 
adânci ale ființei. 

În continuare, vom enumera câteva modalități 
prin care aspecte din art-terapie pot fi puse în practică 
în școli: 

 Desenul – reprezintă un mod de a descrie 
lucuri dincolo de cuvinte; aduce în lumină, 
prin formă și culoare, lumea interioară a 
copilului; culorile alese, liniile, apăsarea, 
poziționarea obiectelor în pagină, formele 
alese, toate reprezintă expresii ale 
universului personal al copilului; 

 Colajul – implică dexteritatea, creativitatea, 
orientarea spațială, precum și comunicarea 
cu partenerii de echipă; 

 Modelajul – are multiple valențe terapeutice; 
plastilina sau lutul oferă o punte între simțuri 
și emoții; culorile folosite, forța apăsării, 
obiectele modelate, precum și așezarea lor 
într-o scenă mai complexă, oferă indicii 
importante despre cine este copilul, despre 
năzuințele sale, dar și despre problemele cu 
care se confruntă; 

 Muzica – a fost dintotdeauna atât o formă de 
artă, cât și un instrument terapeutic; prin 
ascultare, interpretare, creație, copiii 
asociază melodiile cu anumite stări sufletești 
și pot reda prin compoziții proprii trări pe 
care altfel nu le-ar putea exprima; 

 Dansul și mișcarea creativă – joacă un rol 
important în cunoașterea și recâștigarea 
propriului corp, în modelarea sa, în 
sincronizarea cu ceilalți prin accelerări și 
încetiniri de ritm, în cultivarea interacțiunilor 
active, dar în același timp blânde; 

 Teatrul – eliberează tensiunile interioare, 
oferă șansa copilului de a-și pune în scenă 
propria existență, de a construi, prin 
intermediul personajelor, relația cu lumea 
înconjurătoare; 

 Jocul – este privit ca un instrument privilegiat 
de studiu al dezvoltării cognitive și 
emoționale; are multiple valențe terapeutice, 
reconsituind realitatea; 

 Basmul terapeutic – este reprezentarea vieții 
în forme fantastice; acesta oferă copilului 
posibilitatea să depășească obstacolele reale 
și imaginare, să se pună în slujba binelui 
personal și al celorlalți; basmul este un loc 
sigur pentru copil, un loc în care binele 
învinge întotdeauna răul, iar ordinea lumii 
este restabilită. 

Prin intermediul art-terapiei, pot fi ameliorate 
mai multe aspecte cu care se confruntă copiii: 
timiditatea, labilitatea emoțională, problemele de 
integrare, inatenția, hiperactivitatea-impulsivitatea, o 
stimă de sine scăzută, negativismul, tulburările de 
limbaj, randamentul școlar scăzut, dizabilitățile, 
simptomele asociate cu depresia și anxietatea, 
problemele legate de conduită. De asemenea, art-
terapia poate fi privită ca un instrument al dezvoltării 
personale, al cultivării unei relaționări sănătoase cu 
lumea înconjurătoare în general. 

În concluzie, putem spune că art-terapia este un 
domeniu în plină dezvoltare, cu o acceptare largă, 
fiind potrivită practic pentru orice persoană, indiferent 
de vârstă, sex, rasă sau religie. Beneficiarii art-terapiei 
nu trebuie să fie talentați în domeniile artei. Trebuie 
doar să aibă curaj să își dezvăluie sinele prin artă, chiar 
dacă, la început, acest lucru poate fi dificil, deoarece 
comunicarea umană se realizează cu precădere prin 
intermediul cuvintelor.  

Putem considera că art-terapia are forța de a 
sprijini ego-ul, de a stimula dezvoltarea, de a facilita 
maturizarea psihică, de a contribui la dezvoltarea 
organizării psihice, astfel încât copilul sau adultul să 
poată funcționa în condiții de stres fără a-și deteriora 
echilibrul interior. 

 
Prof. înv. primar LAVINIA DOLOT 

Prof. înv. primar SIMONA VANCU 
Colegiul Național Traian Lalescu Reșița 

  
 IDENTIFICAREA 

TEMPERAMENTULUI COPIILOR 
PRIN FOLOSIREA CULORILOR ÎN 
ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ 

WALDORF 
 

Fiecare copil este o fiinţă unică. Pe măsură ce se 
maturizează se observă din ce în ce mai clar cum se 
dezvoltă şi se structurează personalitatea proprie 
devine din ce în ce mai independent, posedă propriul 
său bagaj de cunoştiinţe, atitudini şi aptitudini, volori 
şi credinţe. 

Sensibilitatea artistică, însă, se modelează numai 
prin educaţie specifică. Premiza biologică este de 
natură ereditară, fiecare născându-se cu acele 

condiţionări, simţuri plastice ereditare. Manifestările 
precoce, de a mâzgăli, de a modela, de a contura, sunt 
fireşti şi dovedesc prezenţa simţurilor plastice 
ereditare la toţi copiii.  

Copilul este în întregul său un organ de simţ: 
impresiile simţurilor sunt inspirate iar imitaţia le 
succede ca o expiraţie. Tot ce se lucrează sunt exerciţii 
de voinţă. El are nevoie de frumuseţe, de bucuria de a 
lucra şi angajarea în muncă să fie adâncită de 
participarea cu bucurie la procesul creator.  

Arta este o plăsmuire, atât în lumea lucrurilor cât 
şi în împărăţia sufletului. Unele teme artistice pretind 
o atitudine interioară: prevăzătorul poate fi silit să 
devină îndrăzneţ, neastâmpăratul să devină chibzuit, 
cel cu voinţă slabă să manifeste perseverenţă, 
încăpăţânatul să devină apt pentru acomodare. 

Efectul educativ al activităţilor artistice asupra 
copiilor este deseori observat şi accentuat. Nu există 
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 altă activitate mai eficientă pentru cultivarea unei 
atitudini decât cea artistică, micul şcolar fiind astfel 
atras în forme de activitate artistică pe măsura 
particularităţilor de vârstă şi individuale.  

În stadiul incipient desenul copiilor are un 
caracter ideografic, el fiind o modalitate de exprimare 
mult mai facilă, decât cel oral sau scris, copilul 
acţionând uluitor datorită imaginaţiei. 

În cazul copiilor cu aptitudini normale se 
foloseşte desenul dinamic în cadrul tuturor 
elementelor de limbaj plastic. Pornind de la forme 
libere şi nu de la obiecte, de la formele elementare, 
copilului îi este mai uşor să trăiască linia desenului 
său. Antropologii recomandă ca în desenul primelor 
clase să se înceapă cu gestica elementară a liniei. Prin 
linia dreaptă ne deplasăm pe verticală, orizontală sau 
oblic, prin linie rotunjită comprimăm ori dilatăm 
spaţiile reprezentate.  

Formele ce sunt constituite din linii drepte 
pretind, în contradicţie cu formele rotunjite, o 
conducere precisă, constantă, păstrată în permanenţă 
sub cârma forţelor conştiente ale eului. La fiecare 
schimbare a direcţiei, mişcarea se opreşte pentru un 
moment, starea de conştienţă fiind caracterizată de 
concentrare, atenţie mărită. La desenarea, dar şi la 
privirea acestor forme, este de remarcat cum liniile 
drepte au efect de trezire a conştiinţei, în timp ce 
formele rotunjite avantajează trăsăturile de voinţă.  Se 
întâlnesc compoziţii ale copiilor foarte puternic 
conturate, de o deosebită expresivitate. Au folosit 
contururi subţiri sau mai groase, sensibile în funcţie de 
temperamentul fiecărui copil, aceştia reuşind în 
desenele lor să stabilească un echilibru între desen şi 
culoare. Devine evident că lucrul în culoare dă frâu 
liber celor mai agitate dispoziţii ale copiilor „să se 
descarce” într-un mod armonios, dezirabil. Dacă 
cineva cade pradă furiei, ar avea mai multă satisfacţie 
în a mânji cu roşu stacojiu o hârtie decât în a-şi lovi un 
coleg, spre exemplu. Astfel, pentru copiii care au o 
viaţă sufletească foarte bogată, lucrul cu pensula şi 
creta colorată ar trebui să fie modalitatea ideală de   
a-şi exterioriza emoţiile şi de a se elibera de tensiunea 
interioară.  

Astfel, un copil agitat trebuie înconjurat de culori 
roşii sau galben roşcate, la un copil meditativ trebuie 
avute în vedere culorile albastre şi verzi-albăstrii. 
Depinde tocmai de aceste culori pentru a da naştere, 
în interior, culorilor complementare. Acestea sunt 
pentru roşu, verdele iar pentru albastru culoarea 
galben-portocalie. Astfel, dacă un copil agitat are în 
mediul său înconjurător culori roşii, atunci în interiorul 
său va produce imaginea verde complementară, iar 
activitatea de producere a verdelui acţionează 
liniştitor, organele copilului preluând tendinţa de 
liniştire. 

În lucrul asupra temperamentului copiilor, 
pictura poate fi un ajutor de nepreţuit, generalizând, 
se poate spune: colericilor dacă li s-ar permite să-şi 
facă exerciţiile de culoare aşa cum vor ei, atunci pe 
întreaga foaie s-ar întinde tonuri roşii, dramatice în 

detrimentul celorlalte culori. Melancolicilor le-ar 
plăcea să picteze ceva mic şi întunecat, sus de tot, 
într-un colţ. Sanguinicii ar pune pe hârtie undeva, 
oriunde, ceva mic, luminos şi vesel, îngrozitor de 
repede, pentru a se năpusti de îndată la altă foaie 
liberă. Flegmaticii ar întinde ceva mare şi plicticos pe 
întreaga foaie.  

A învăţa cum să fie umplută şi folosită întreaga 
hârtie, cum să asculţi ce anume vor culorile, aceasta 
înseamnă adevărata terapie.  

Elevului coleric, înclinat spre explozii afective, 
inegal în manifestări, i se alătură compoziţii şocante: 
jocuri de linii şi pete de culoare ce devin „furioase”, el 
trebuie stimulat spre echilibru, linişte, subiecte din 
lumea plantelor şi animalelor.  

Sanguinicul are o putere de adaptare mare la 
orice împrejurări. Fiind mai mereu bine dispus, redă 
plastic subiectul propus cu multă uşurinţă, 
temperamentul său îl împinge însă către fluctuaţii. Va 
fi îndrumat ca în desenul său să urmărească centrul de 
interes, fie prin fondul obţinut (pete de culoare, 
modulare), fie prin forma elementelor din planurile 
apropiate.  

Flegmaticul are o viaţă emoţională foate 
puternică, se concentrează adânc, chiar dacă pare 
uneori indiferent. El trebuie ajutat, prin stimulare şi 
orientare, să-şi învingă monotonia şi încetineala ce-l 
caracterizează. Tip introspect, trebuie încurajat să 
folosească dezinvolt culorile, pentru a-şi exterioriza 
sentimentele.  

Tonusul conduitei melancolicului este slab, 
nefiind capabil de efort prelungit. Şi el este înclinat 
spre interiorizare, dar nu-şi manifestă reacţiile afective 
intens, el este cel care analizează şi disecă, fiind 
capabil de lucrări pline de detalii ce necesită o mare 
fineţe.  

Atenuări ale manifestării temperamentale 
excesive s-au obţinut prin diferite metode menite să 
mobilizeze, să atragă, să facă o necesitate pentru copil 
din nevoia de a desena.  

Pe lână influenţa exercitată asupra simţirii, 
gândirii şi voinţei copilului, activitatea plastică 
înarmează elevii cu priceperi de deprinderi, utile 
activităţilor depuse şi cunoaşterii artistice a realităţii 
înconjurătoare, realizând o sinteză creatoare prin 
propria personalitate.  
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