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Acest “Ghid de bune practici” abordeaz` aplicarea tehnicilor creative \n activit`]ile [colare [i ex-
tra[colare ale copiilor. 

Experien]a pe care am avut-o \n ultimii ani \n practica direct` cu copiii, ne-a condus spre finali-
zarea unui astfel de ghid. Obiectivele pe care ni le-am propus, \n cadrul [edin]elor de terapie cre-
ativ`, au fost dezvoltarea creativit`]ii [i a exprim`rii sentimentelor. Am constatat c` pe lâng`
creativitate [i comunicare, aproape to]i beneficiarii no[tri au avut salturi considerabile [i \n plan
cognitiv [i afectiv-emo]ional. 

Realizarea acestui ghid vine \n \ntâmpinarea dorin]ei noastre de a \mp`rt`[i [i altor profesioni[ti
tehnicile creative folosite de echipa format` din psihologi, actori, medici, asisten]i sociali, \nv`-
]`tori, \n scopul dezvolt`rii personalit`]ii copiilor. 

Roseline Davido, spunea \n cartea sa “Descoperi]i-v` copilul prin desen”: “Copilul este un creator
pe care deseori [coala \l \n`bu[`.”

Dac` este a[a, exerci]iile creative prezentate \n acest ghid vor interveni \n favoarea copilului.
|nv`]`torii cu care am colaborat la realizarea acestui ghid sunt dispu[i s` militeze \mpreun` cu
noi pentru dezoltarea creativit`]ii [i a comunic`rii copiilor, \n cadrul [colilor \n care profeseaz`. 

Tehnicile creative utilizate \n terapie ofer` o libertate mai mare \n interac]iunea dintre terapeut [i
beneficiar, decât tehnicile clasice. Aceasta nu presupune deprecierea metodelor clasice, ele stau
la baza acesteia, \mpreun` cu arta. 

|n aceast` situa]ie putem fi \ntreba]i “Prin ce se deosebesc aceste tehnici creative de arta propriu-
zis`?”

Psihologia artei (engl. psychology of arts, fr. psyhologie de l’art) este un domeniu al psihologiei
ce are \n aten]ie problemele psihologiei implicate \n perceperea [i crea]ia din toate domeniile
celor [apte arte.

Arta e un mijloc de construire a personalit`]ii, permite o conectare cu sine \nsu[i, dezvolt` capa-
citatea de expresie [i comunicare \n rela]iile interumane. 

Tehnicile de terapie creative, de terapie prin art`, \l ajut` pe copil s` se \n]eleag` pe sine, s` se
elibereze de anxiet`]ile acumulate, de tensiuni [i s` dezvolte abilit`]i de comunicare [i inser]ie
social`, facilitând elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor.

Diferen]a \ntre art` [i terapie creativ`, prin art`, const` \n faptul c`: \n art` beneficiarul este
opera de art`, iar \n terapia creativ` beneficiarul este copilul, arta fiind un mijloc de dezvoltare
pus la dispozi]ia acestuia.

Introducere
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Acest tip de terapie permite copilului un timp [i un loc sigur pentru a constitui, reconstitui eveni-
mentele [i pentru a le analiza. Este un mijloc de comunicare [i de evolu]ie pus \n slujba copilului. 

Acest ghid prezint` o serie de zece exerci]ii \n care tehnicile creative sunt utilizate atât \n scop te-
rapeutic cât [i \n scopul dezvolt`rii personale, de cunoa[tere [i de sus]inere a copilului. Ne adres`m
astfel nu numai psihologilor sau terapeu]ilor, ci tuturor celor care lucreaz` cu copiii [i care doresc
s`-i cunoasc` [i s`-i ajute s` se descopere pe ei [i mediul care \i \nconjoar`.

Este bine s` subliniem faptul c` aceste metode sunt extrem de flexibile, dar este imposibil pentru
oricine s` le aplice doar prin cunoa[terea unui singur exerci]iu. 

Dac` select`m o list` de calit`]i ale persoanelor care ar putea utiliza aceste tehnici, risc`m s` \nde-
p`rt`m anumite persoane dornice s` aplice aceste tehnici. Credem c` o experien]` personal`, apro-
fundat` de cursuri de perfec]ionare \n domeniul dezvolt`rii copilului [i al consilierii acestuia sunt
necesare. Nu trebuie neap`rat ca cel care pune \n practic` aceste exerci]ii s` \nve]e cu stricte]e cum
se aplic`, v` pute]i folosi de propria experien]` [i creativitate. Aceste metode  reprezint` o cale sim-
pl` de a interac]iona cu beneficiarul (copilul), de a-i folosi propria experien]` \n dezvoltarea emo-
]ional` [i \n cunoa[terea sa [i a lumii exterioare. 

A fi creativ \nseamn` uneori, a coborâ \n propriile profunzimi, pentru a reveni apoi cu toat` cunoa[-
terea despre cum putem a[eza \n forme concrete imaginile \ntregului nostru suflet, a viselor noas-
tre, a imagina]iei. Stimularea imagina]iei \nt`re[te personalitatea copilului, el putând astfel s` \n-
frunte mai u[or tot ceea ce \l r`ne[te, \i face r`u.

Crea]ia ofer` posibilitatea achizi]ion`rii unei con[tiin]e de sine crescut` [i aduce cu aceasta putere
[i bucurie.

Introducere

GHID 
DE BUNE PRACTICI

6



Primele ateliere de terapie creativ`, de terapie prin art`, apar \n 1950 \n Anglia [i \n S.U.A. |n jurul
anului 1952, mai mul]i profesioni[ti francezi se grupeaz` [i iau fiin]` atelierele de medita]ie artistic` de
la spitalul Saint Anne, Paris.

C`tre 1990, terapia creativ` se \ndreapt` c`tre câmpul cultural, social, educativ, socio-educativ, ie[ind
din cantonarea \n zona psihiatriei.

Referindu-se la creativitate D.W Winnicott, unul dintre cei mai mari psihoterapeu]i de copii, afirm` c`
“procesul de crea]ie este mai important decât produsul finit”. Procesului de crea]ie \i corespunde un
proces mai mult personal, acela de a fi, de a exista, aptitudinea relativ` de a crea leg`turi cu cel`lalt,
cu via]a sa interioar`. Referin]ele artistice permit de asemenea, “comunicarea” prin intermediul unei
tehnici (suport), medierea devine deci limbaj care permite exprimarea, consultarea. |n acest tip de
munc` nu exist` o delimitare fix` \ntre timpul pentru crea]ie [i timpul pentru vorbire; amândou`
manifest`rile trebuie s` fie prezente \n acela[i timp.

|n terapia creativ`, terapia prin art`, cadrul [i atmosfera trebuie s` asigure copilului o “stare de si-
guran]`”, pentru a putea crea ceva care s`-i apar]in`.

Istoric
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Caracteristicile [colarului mic

|ntrucât acest ghid se adreseaz` \n mare parte profesioni[tilor care lucreaz` cu copiii, \n special [colari
din clasele I-IV, am considerat necesare câteva informa]ii legate de aceast` perioad` de dezvoltare a
copilului.

De-a lungul \ntregii sale dezvolt`ri, copilul va fi ghidat de dorin]a sa de a ajunge «MARE», de nevoia
sa de autonomie, atât de important` pentru el [i de dorin]a sa de a descoperi [i de a \nv`]a.

Cadrul social \n care copilul va cre[te [i se va dezvolta este crucial pentru viitorul lui.

Prin cadru social nu se \n]eleg numai condi]iile materiale, ci [i capacitatea celor din jur de a \n]elege [i
a r`spunde nevoilor copilului, de a-i asigura o securitate fizic`, psihic` [i afectiv`.

Dezvoltarea armonioas` a personalit`]ii copilului depinde de felul \n care aceste nevoi sunt satisf`cute.

Nevoile copilului sunt de o complexitate deosebit` [i evolueaz` odat` cu dezvoltarea copilului. 

«Reprezentând [i completând «Piramida trebuin]elor» a lui Abraham Maslow, observ`m c` ar fi posi-
bil` o mai bun` delimitare a nevoilor, \n a[a fel \ncât acestea s` nu fie confundate cu dorin]e sau pl`-
ceri» (Jaques Salomé).

Dup` acest autor am avea urm`toarele nevoi ale copilului:

� Nevoia de supravie]uire (mâncarea, b`utura, somnul, eliminarea reziduurilor, respira]ia);

� Nevoia de siguran]` (s` fie protejat, recunoscut, iubit, s` poat` iubi, s` poat` fi \n]eles, s` se poat`
exprima [i, mai ales, s` fie ascultat cu adev`rat);

� Nevoia de socializare [i de a apar]ine unei familii, unui mediu, unei etnii, unui ansamblu de credin]e;

� Nevoia de recunoa[tere [i de participare (s` fie implicat, s` coopereze, s` fac` singur ceva, creati-
vitatea);

� Nevoia de diferen]iere: «Sunt unic [i tot ceea ce simt \mi apar]ine»;

� Nevoia de a evolua: «Ceea ce este bun pentru mine la un moment dat, poate s` se dovedeasc` mai
apoi insuficient» Aceast` nevoie este o completare a celei de diferen]iere.

� Nevoia de actualizare, de individualizare: «Tr`iesc \n plin prezent, chiar dac` sunt de[irat de trecutul
meu [i nelini[tit de viitorul meu».

� Nevoia de armonizare, de re\ntregire: «Dincolo de conflictele mele, de rezisten]ele mele, de con-
tradic]iile mele, trebuie s` fiu \n acord cu diferitele mele p`r]i, trebuie s` m` simt \ntreg. Simt nevoia
unei axe centrale».

PARTEA I
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Alte nevoi permanente ale copilului sunt:

• joaca,

• aerul curat, spa]iul, 

• hrana s`n`toas` [i echilibrat`,

• somnul,

• igiena,

• afec]iunea.

Adul]ilor le revine sarcina de a veghea la satisfacerea acestor nevoi, [i nu la \mplinirea unor dorin]e care
adesea le mascheaz` [i le deformeaz` nevoile. Dorin]ele se diferen]iaz` de nevoi prin aceea c` pot fi ex-
primate [i pot fi \mplinite \n registrul imaginarului. Dorin]ei \i este specific` necesitatea de a fi \n]eleas`,
\mp`rt`[it`, de a fi legat` de ansamblul \ntreb`rilor unui copil. 

Perioada [colarit`]ii mici (6/7 - 10/11 ani), de la intrarea copilului \n [coal` [i pân` la terminarea ciclului
elementar, este apreciat` de unii autori, ca fiind un fel de sfâr[it al copil`riei. 

|n aceast` etap` se dezvolt` caracteristici importante [i se realizeaz` progrese \n activitatea psihic`,
datorit` con[tientiz`rii ca atare a procesului \nv`]`rii. |nv`]area devine tipul fundamental de activitate al
acestei vârste. Activitatea [colar` va solicita intens intelectul, având astfel loc un proces gradat de achizi]ii
de cuno[tin]e. |n consecin]`, copilului i se vor organiza [i dezvolta strategii de \nv`]are, i se va con[tien-
tiza rolul aten]iei [i repeti]iei, \[i va forma deprinderi de scris-citit [i calcul. 

Tot \n aceast` perioad` se dezvolt` noi tipuri de rela]ii ce au la baz` [coala ca institu]ie social`. Aceste
rela]ii grupale sunt supuse unor reguli la care copilul trebuie s` se adapteze. 

|n mica [colaritate se modific` substan]ial regimul de via]` al copilului. Adaptarea [colar` devine funda-
mental` \n prezen]a unor dificult`]i ce trebuie dep`[ite, adeseori cu renun]`ri la unele activit`]i pl`cute
(cum este de pild` joaca) [i implicarea \n ac]iuni mai complexe, care pot s` nu \i aduc` satisfac]ii ime-
diate. Pentru aceasta micul [colar trebuie s` se organizeze, s` se disciplineze [i s` investeasc` un efort
continuu \n finalizarea conduitelor sale. Aceasta \nseamn` s` aib` o imagine adecvat` despre sine [i des-
pre ceilal]i, s` respecte rigorile disciplinei, s`-[i st`pâneasc` emo]iile, s` aib` efortul sus]inut [i s` inte-
rac]ioneze cu colegii de [coal`. Din aceast` perspectiv` apar diferen]ele vizibile \ntre copii, \n ceea ce pri-
ve[te adaptarea [colar` [i succesele sau e[ecurile la \nv`]`tur`. Astfel, unii copii parcurg traseul adapt`rii
f`r` seisme majore, al]ii cunosc e[ecuri [i dificult`]i temporare, cu fr`mânt`ri [i conflicte, cu stagn`ri [i
reveniri. Exist` [i situa]ii \n care copiii care r`mân neadapta]i, nu reu[esc s` intre \n ritmul alert al progra-
mului [colar, [i ca urmare a condi]iilor familiale deficitare, nestimulative [i dezorganizate sau a maturit`]ii
psihice insuficiente.

|n ceea ce prive[te preocup`rile copilului, se poate semnala faptul c`, de[i jocul \[i pierde din importan]`,
acesta este \nc` activ. Regula devine fenomen central al jocului contribuind la organizarea conduitei \n
colectiv a copilului. Prin aceasta se dezvolt` spiritul de echip` [i se con[tientizeaz` ideea de cinste [i obli-
gativitate. Copiii trec \n aceast` perioad` [i printr-o faz` de excesiv` sensibilitate fa]` de noi reguli. De
multe ori nu tolerez` \nc`lcarea unor reguli [i adopt` atitudini fa]` de colegii care \ncalc` aceste reguli.
Spiritul de competi]ie adeseori creat la nivelul [colii, face ca orice nerespectare a regulilor de c`tre un
coleg, s` fie \nso]it` de dorin]a ca acesta s` fie pedepsit sau sanc]ionat.

Astfel, adaptarea se realizeaz` prin adoptarea unor forme noi de echilibru. Când \nv`]`torul insist` exa-
gerat pe disciplin`, copilul prezint` o adaptare mai dificil`, ce se manifest` prin cre[terea nervozit`]ii [i a
oboselii.

Explor`rile pe care le face copilul pentru cunoa[terea mediului \nconjur`tor sunt facilitate [i de dezvolta-
rea motricit`]ii [i a rapidit`]ii reac]iilor. El d` impresia c` este tot timpul gr`bit, manifest` o relativ` insta-
bilitate motric`, fapt reflectat [i \n aranjarea neglijent` a lucrurilor. Mul]i p`rin]i cred, de multe ori, c`
ace[tia sunt hiperactivi [i au nevoie de tratament. 

Caracteristicile 
[colarului mic
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Dup` 8 ani, copilul este mai sensibil la educa]ia social`, ceea ce \nseamn` c` adaptarea a p`[it \ntr-o alt`
etap`, \n care domin` echilibrul [i o mai pregnant` st`pânire de sine. 

Dup` 9 ani, copilul devine mai meditativ. Cre[te, de asemenea, dorin]a de a cunoa[te mai mult, de a fi
ordonat [i de a realiza produse (lucr`ri scrise, desene) de performan]`.

Spre sfâr[itul micii [colarit`]i, dezvoltarea intelectual` este evident` [i autoevaluarea capacit`]ilor sale
este tot mai realist`, deoarece spiritul critic realizeaz` un progres continuu.

La nivelul gândirii, construc]iile logice joac` un rol din ce \n ce mai important, iar prin intermediul jude-
c`]ilor [i ra]ionamentelor, copilul are posibilitatea s` opereze cu elemente desprinse de contextul dat, in-
tuitive, s` dep`[easc` realitatea nemijlocit` [i apoi s` se apropie de abstract [i general. |n gândire inter-
vine tot mai mult spiritul logic [i operarea cu seturi de reguli, ca afirma]ii despre concepte.

Prin antrenarea verbaliz`rii sunt solicitate diferitele func]ii ale aten]iei, ceea ce imprim` o activitate inte-
lectual` sus]inut` \n timpul lec]iei. Ca urmare a deselor exerci]ii, p`strarea devine mai performant`, de
lung` durat` [i faciliteaz` clasificarea [i organizarea informa]iilor stocate de memorie. Recunoa[terea ca-
p`t` [i ea tot mai mult` importan]`, deoarece permite dese raport`ri la asem`n`ri [i deosebiri \ntre
obiecte [i fenomene. {i reproducerea devine din ce \n ce mai activ`. Prin repeti]ie, \nv`]area [i memo-
rarea se ajusteaz` la scheme bazate pe \n]elegerea [i organizarea lec]iei, fapt semnificativ pentru con-
stituirea r`spunsului. |n]elegerea face posibil` nu numai achizi]ia unui volum mai mare de cuno[tinte, dar
[i organizarea lor coerent`. |n acest context, nu trebuie neglijat` nici motiva]ia, care d` consisten]` \nv`-
]`rii. |n primul an de [coal`, copilul \nva]` sub influen]a adul]ilor (motiva]ie extrinsec`). Ulterior, \nv`]a-
rea este impulsionat` [i de elemente de rezonan]` din rela]ionarea copilului cu colegii, percepute ca am-
bi]ie, cooperare [i competi]ie (motiva]ie intrinsec`). Aceasta stimuleaz` interesele copilului [i dezvoltarea
unor tr`s`turi de voin]`, de perseveren]`, h`rnicie, dorin]` de confort.

|n ceea ce prive[te limbajul, se poate preciza c` acesta constituie unul dintre cele mai accentuate feno-
mene ce \i diferen]iaz` pe copii la intrarea \n [coal`. Mediul din care provine copilul [i capacit`]ile sale
intelective imprim` un anumit nivel  al dezvolt`rii limbajului. Diferen]ele apar mai evident pe latura expri-
m`rii, a foneticii, a structurii lexicale. La acestea se adaug` [i eventualele deficien]e de limbaj. Conduitele
verbale \ncep din ce \n ce mai mult s` subordoneze toate celelalte comportamente, s` le organizeze [i s`
le dinamizeze. Conduitele de ascultare, care se integreaz` \n limbajul oral, contribuie nu numai la
\nsu[irea celor comunicate, dar [i la o disciplinare  mintal` a copilului.

Curiozitatea este mare la aceast` vârst` [i ea st` la baza form`rii unor trebuin]e de cunoa[tere. Alc`tuirea
de pove[ti, de desene, perfec]ionarea scrisului, devin activit`]i de baz` ale copilului.

Acum, micul [colar este capabil de un efort sus]inut, dozat [i previzibil \n care se impune tot mai extins
voin]a sa. |n toate activit`]ile [colare, cât [i \n cele legate de igien`, de autoservire, \n comportamentele
generale, se formeaz` o serie de deprinderi [i abilit`]i ce faciliteaz` desf`[urarea acestora cu un efort
redus. Multe din aceste deprinderi, \n care sunt implicate componente motrice [i psihomotrice sunt des-
tinate desf`[ur`rii scris - cititului, a calculului matematic, a utiliz`rii corecte a regulilor gramaticale, a folo-
sirii diferitelor instrumente de m`surat, de rezolvare a problemelor.

A[adar, unele din aceste deprinderi stau la baza constituirii priceperilor intelectuale ce contribuie la
succesul \nv`]`rii.

O latur` important` a deprinderilor [i priceperilor const` \n transformarea lor \n obi[nuin]e sociale, prin
intermediul c`rora copilul se raporteaz` tot mai corect la comportamentul civilizat, devine mai sensibil [i
mai controlat \n rela]iile cu cei din jur. Devine capabil s` adopte conduite \n]elese [i previzibile. 

|n contactul cu diferite discipline [colare [i cu diversele cuno[tin]ele, micul [colar manifest` preferin]e [i
\nclina]ii pentru unele domenii [i treptat \[i formeaz` aptitudini pentru activit`]ile respective. Astfel, din
aptitudinea general` pentru \nv`]are se constituie aptitudini specializate pentru literatur`, matematic`,
muzic`, desen etc. Ele se concretizeaz` \n ob]inerea unor rezultate mai deosebite, uneori chiar performan-
]e ce aduc copilului bucurii [i satisfac]ii. 

Partea I
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2.1. PSIHOTERAPIA {I TEHNICILE CREATIVE

Psihoterapia copilului s-a dezvoltat ini]ial din psihoterapia adultului, dar  de-a lungul timpului a cunos-
cut o serie de delimit`ri datorate cunoa[terii aprofundate a dinamicii dezvolt`rii personalit`]ii copilului. 

Psihoterapia \i ajut` pe copii \ntr-o varietate de moduri: primesc suport emo]ional, \[i \n]eleg
sentimentele [i problemele, \[i rezolv` conflictele, \ncearc` noi solu]ii la problemele mai vechi.

Scopul fundamental al terapeutului este de a-i ajuta pe copii s` vad` lumea din jurul lor a[a cum este
ea \n realitate, s` se descopere pe ei [i lumea \nconjur`toare.

Psihoterapia nu este pedagogie, ci mai curând o art` \n care sunt \mbinate tehnicile [i cuno[tin]ele teo-
retice, cu experien]a, creativitatea, flexibilitatea terapeutului.

Pentru buna desf`[urare a [edin]elor de consiliere psihologic` sau terapie, este bine ca terapeutul s`
creeze un mediu securizant, cald, primitor \n care copilul poate s`-[i exprime sentimentele, nevoile,
emo]iile, fricile, anxiet`]ile. Rela]ia pe care psihologul, psihoterapeutul trebuie s` o construiasc` este
una cald`,  bazat` pe \ncredere \ntre el [i copil.

Pentru asigurarea succesului terapiei, este necesar ca terapeutul s` fie ata[at de copil, s`-l respecte, s`
dezvolte o atitudine empatic`, onest` [i deschis` \n rela]ie cu copilul. S` fie direct, far` a fi deranjant,
amabil [i permisiv; trebuie s` dea dovad` de flexibilitate. 

De asemenea, terapeutul trebuie s` cunoasc` modul cum se dezvolt` [i \nva]` copiii, [i s` \n]eleag`
momentele importante care corespund fiec`rui nivel particular de vârst` [i nevoile copilului. 

A stabili o comunicare este obiectivul fundamental al [edin]elor de consiliere [i terapie. 

Scopul tehnicilor creative \n terapie este de a aduce o schimbare, al`turi de crea]ia unui lucru/obiect
concret (obiect, idee, vis, poveste etc.).

Tehnicile creative sunt utile atât pentru copiii mai mici cât [i pentru cei mari, inclusiv adolescen]i. Ele
constituie un teren privilegiat al cunoa[terii umane. Formele de terapie creative constituie una din c`ile
principale de interac]iune cu copilul.

Desenul, pictura, modelajul, colajul, teatrul, basmele [i povestirile terapeutice, jocul, marionetele, dan-
sul [i mi[carea creativ`, muzica sunt câteva din metodele care dezvolt` creativitatea [i implicit perso-
nalitatea copilului. Acestea ofer` copilului acea siguran]` de care are atâta nevoie, [i acea libertate de
exprimare [i manifestare a dorin]elor, trebuin]elor, nevoilor, opiniilor, atitudinilor sale.

|nainte de a descrie aceste tehnici am dori s` r`spundem la câteva din \ntreb`rile care ni s-au pus pe
parcursul activit`]ilor desf`[urate \n cadrul programelor de terapie creativ`, terapie prin art`. 

Tehnicile creative
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CUM SE DESF~{OAR~ {EDIN}ELE DE TERAPIE CREATIV~?
� Se pot desf`[ura \n grupuri mici de câte 5-7 persoane, grupuri mai mari 8-10 persoane, grupuri mari

20-30 persoane sau individual;

� {edin]ele de terapie creativ`, se desf`[oar` \ntr-un mediu creat special pentru copii, un spa]iu \n care
se vor sim]i \n siguran]` [i \n care se pot exprima liber;

� Aceste [edin]e sunt conduse de c`tre un animator (psiholog, un actor, educator, \nv`]`tor, profesor,
medic, asistent social etc.), o persoan` care are abilit`]i de lucru cu copiii [i care este capabil s`-i
asculte, s`-i \n]eleag`, s` le identifice nevoile [i s` caute o cale de a r`spunde acestor nevoi, s` aib`
cuno[tin]e legate de principalele etape de dezvoltare a copilului, s` aib` abilit`]i de a empatiza cu
beneficiarii [i de a-i consilia la nevoie; 

� Durata unei [edin]e este de 60-100 de minute \n func]ie de scopul, obiectivele, activit`]ile propuse [i \n
special de m`rimea grupului [i gradul de implicare al beneficiarilor;

� Aceste tehnici satisfac nevoile participan]ilor de apartenen]` [i identificare cu un grup, \i ajut` pe copii
s` se autodescopere, de aceea activit`]ile se \ntind pe o perioad` destul de lung` de timp, uneori chiar
un an sau doi.

CUM SE FORMEAZ~ UN GRUP DE TERAPIE CREATIV~?
Grupul \n care se utilizeaz` terapia creativ`, ca [i oricare alt grup, trece printr-o serie de etape de dezvol-
tare, \nainte de a atinge «maturitatea».
Tuckman a descris patru stadii de dezvoltarea,  \n evolu]ia grupurilor:

� Formarea

Este stadiul \n care persoanele din grup afl` despre sarcini, reguli, metode de lucru, persoanele se ba-
zeaz` pe lider [i pe comportamente cunoscute. Grupul trebuie s` le dea impresia de siguran]`. |n aceast`
etap` se strâng informa]ii, date, care vor folosi apoi la crearea de subgrupuri. Se evit` confrunt`rile [i
subiectele delicate sau foarte grave, discutându-se mult despre definirea sarcinii [i modul de abordare a
acesteia. Trecerea la etapa urm`toare are loc atunci când se renun]` la evitarea conflictului.

� Furtuna

Acest stadiu se caracterizeaz` prin conflict [i competi]ie. Apare când membrii grupului trebuie s`-[i
modeleze comportamentul, ideile, convingerile, pentru a le face compatibile cu cele ale grupului, spre
rezolvarea sarcinilor [i atingerea obiectivelor propuse. Datorit` acestor probleme, unii membri ai gru-
pului manifest` un comportament de retragere \n timp ce al]ii manifest` tendin]` de dominare.

� Normarea

|n aceste momente dispar grupule]ele, apare con[tiin]a de apartenen]` la grup, cre[te coeziunea \ntre
membrii grupului. Problemele pot fi rezolvate \n grup, cu participarea tuturor membrilor. Exist` un real [i
eficient schimb de informa]ii \ntre to]i membrii grupului. Creativitatea este mare, dar exist` riscul
rezisten]ei la orice tip de schimb`ri, datorit` rela]iilor intra-grup.

� Func]ionarea

Nu toate grupurile ajung \n aceast` etap`. Este etapa \n care apare o interdependen]` real` \ntre membrii
grupului, putându-se lucra la fel de bine individual, \n subgrupe sau cu \ntreg grupul. Loialitatea [i
eficien]a grupului sunt maxime. Identitatea grupului este complet`, membrii sunt foarte siguri de ei,
teama de schimbare disp`rând. 

Acestor patru etape li se mai poate adauga \nc` o etap`, care adeseori este trecut` cu vederea: etapa de
\ncheiere a grupului. |n aceast` etap` membrii grupului se concentreaz` pe terminarea sarcinii, compor-
tamentele de men]inere a grupului ocupând un loc secundar. Neluarea \n considera]ie a acestei etape
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poate duce la crize majore. Alteori grupul [i-a dus la bun sfâr[it activit`]ile, [i-a atins scopul [i prin urmare
activit`]ile grupului trebuie s` se \ncheie. Ca [i orice desp`r]ire [i aceasta poate provoca durere, frustr`ri,
p`reri de r`u. Aceast` etap` trebuie gestionat` cu mare grij`.

CARE SUNT CRITERIILE DE SELEC}IE A GRUPURILOR DE TERAPIE CREATIV~?
Este bine ca membrii grupului s` aib`:

� Un scop comun;

� Vârst` apropiat`;

� Aproximativ acela[i nivel de dezvoltare;

� Acelea[i tipuri de probleme [i preocup`ri.

CÂT DE MARE POATE FI UN ASTFEL DE GRUP?
M`rimea unui grup de terapie creativ` trebuie s` fie un compromis acceptabil \ntre avantaje [i deza-
vantaje. Cercet`rile au dus la concluzia c` cel mai eficient grup din punct de vedere al particip`rii este
acela format din 5 – 7 oameni. Din perspectiva atingerii unui nivel \nalt de cuno[tin]e [i priceperi, grupul
trebuie s` fie mai mare.

Grupurile se diferen]iaz` \ntre ele din punct de vedere calitativ [i cantitativ \n dou` categorii:

� Grupuri mici

Au un num`r relativ mic de membri. Un grup mic \ncepe de la dou` persoane [i se termin` cu câteva zeci
de persoane. M`rimea lui este reglat` de diver[i factori. Un grup mic poate fi reprezentat de familie, clas`,
sat etc.

� Grupuri mari

Cu cât un grup este mai mare, cu atât este mai mare [i diversitatea cuno[tin]elor [i aptitudinilor. Cuprinde
un num`r relativ mare de membri.

Cu cât num`rul membrilor este mai mare, apare mai pregnant riscul diviz`rii lui \n subgrupuri. 

CÂT DE MARE ESTE INFLUEN}A GRUPULUI ASUPRA MEMBRILOR S~I?
Uneori dorin]a de a r`mâne membru al unui grup este mai puternic` decât satisfacerea necesit`]i indi-
viduale. Astfel, membrii unui grup \[i pot limita productivitatea pentru a se supune normelor grupului.
Nu numai grupul exercit` ac]iuni modelatoare asupra membrilor s`i, ci [i invers. Uneori este suficient`
schimbarea unui membru al grupului sau chiar doar a atribu]iilor acestuia, pentru ca \ntreg grupul s`
sufere modific`ri foarte importante. Oamenii se pricep foarte bine s` vorbeasc` despre cooperare [i
lucrul \n echip`, \ns` adeseori lucrurile stau mai pu]in bine atunci când este vorba de a pune toate acestea
\n practic`. Este bine ca \n cadrul programului [colar s` punem mai mult accent pe lucrul \n grupuri. 

Exist` o multitudine de st`ri \n interiorul grupului, acestea depind de stadiul \n care se afl` acesta, dar [i
de al]i factori, interni sau externi. Entuziasmul, consensul, solidaritatea pot alterna cu furia, dezbinarea,
desolidarizarea, destr`marea.

CARE SUNT PROBLEMELE CE POT FI AMELIORATE CU AJUTORUL TEHNICILOR CREA-
TIVE?
� Timiditatea;

� Labilitatea emo]ional`;

� Problemele de integrare \n gr`dini]e sau [coli;

Tehnicile creative
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� Stima de sine [i respectul fa]` de sine reduse: “Nu sunt bun de nimic”, “Nu [tiu nimic”;

� Negativismul:”NU vreau...”, ”NU fac...”;

� Nervozitatea accentuat`;

� Hiperactivitatea;

� Tulbur`rile de limbaj;

� Randamentul [colar slab;

� Depresia.

CE REZULTATE AU ACESTE TEHNICI APLICATE COPIILOR DE DIFERITE VÂRSTE?
Rezultatele se refer` \n general la \ntreaga personalitate a copilului [i \n particular la urm`toarele aspecte: 

� Dezvoltarea capacit`]ilor de exprimare verbal` [i nonverbal` a dorin]elor, sentimentelor, tr`irilor;

� Respectul fa]` de sine [i  \ncrederea \n sine;

� Strategii personale de rezolvare a problemelor [i a conflictelor intra- [i inter-personale;

� Spargerea blocajelor emo]ionale; 

� Perfec]ionarea capacit`]ii de autocunoa[tere [i autoacceptare;

� Dezvoltarea valorilor morale [i spirituale;

� Dezvoltarea capacit`]ilor cognitive (memorie, aten]ie, limbaj, gândire etc.) [i a creativit`]ii;

� Eliberarea de tensiuni, anxiet`]i acumulate, stres, frustr`ri [i sentimente negative; 

� Capacitatea de integrare \n grupuri.

2.2. PRINCIPALELE TEHNICI CREATIVE UTILIZATE |N LUCRUL CU
COPILUL

2.2.1. DESENUL {I PICTURA
“… de fapt copilul \n desenul s`u “poveste[te” grafic, f`r` ca aceasta s` includ` \n mod necesar [i cu-
vinte. Desenul copilului este un veritabil limbaj” (Roseline Davido).

Primul studiu despre desenele copiilor dateaz` de acum 60 de ani [i \i este asociat numele de Luquet. De
atunci interesul pentru desenele copiilor este din ce \n ce mai mare. 

Scopul \n lucrul cu desenul este de a ajuta copilul s` devin` con[tient de sine [i de existen]a sa \n lume.
Desenele [i picturile pot fi utilizate \n multiple moduri [i cu multiple obiective. Prin desen [i pictur` copilul
\[i exprim` sentimentele, tr`irile, nevoile, se exprim` pe sine \ns`[i [i \[i descoper` astfel identitatea.
Pictura, ca [i desenul, este un joc, un dialog \ntre copil [i adult, este un mijloc de comunicare.

Desenul r`mâne \ntotdeauna un mod de a descrie povestea care nu poate fi spus` \n cuvinte. Culorile,
hârtia, creta \l pot stimula pe copil s` povesteasc` cele \ntâmplate, s` scoat` la iveal` scene din via]a sa,
pe care nu le poate exprima \n cuvinte. Povestea desenat` de copil relev` foarte clar tr`irile, sentimentele
copilului.

Desenul poate fi utilizat \n diferite scopuri:

• ca test al nivelului mental, evaluarea inteligen]ei cu ajutorul desenelor;

• ca mijloc de comunicare, testându-se astfel nivelul de dezvoltare al limbajului [i al comunic`rii \n general;
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• ca mijloc de explorare al afectivit`]ii copilului;

• ca mijloc de cunoa[tere al propriului corp [i al orient`rii \n  spa]iu. 

Un desen, de unul singur, nu poate revela totul. Nu trebuie s` ne \ncredem \n concluziile pripite trase
dintr-un singur desen pe al c`rui autor nu-l cunoa[tem destul de bine. Interpretarea desenelor trebuie
f`cut` de c`tre speciali[ti, deoarece aceast` munc` necesit` cuno[tin]e aprofundate. Un singur desen nu
este suficient pentru a pune un diagnostic, el trebuie situat \n contextul socio-cultural al copilului [i
corelat cu o mul]ime de al]i factori. 

Dac` prin desen [i pictur` \n cele mai multe cazuri [coala \ncearc` s` dezvolte abilit`]ile de reproducere
[i reprezentare a obiectelor, \n cadrul atelierelor de tehnici creative \ncerc`m s` form`m un limbaj
simbolic care nu se concretizeaz` numai prin limbajul verbal ci prin formularea unor senza]ii. Imagina]ia
[i creativitatea copilului se vor dezvolta f`r` constrângeri exterioare. Dac` la \nceput copilul deseneaz`
sau picteaz` imagini din lumea exterioar`, cu timpul se va \ndrepta treptat, treptat spre lumea sa inte-
rioar`. 

“Cine vrea s` \n]eleag` pe deplin arta copilului trebuie s` o considere pe dou` planuri: suita tablourilor
fiec`rui copil (evolu]ia lui), [i ansamblul tablourilor diferi]ilor copii de la aceea[i [edin]`” (Arno Stern).
Un tablou singur, este o stare, pentru a-l putea \n]elege pe copil este bine s`-l urm`rim \n timp.

Prin desen [i pictur` copilul se elibereaz`, \[i exprim` atât senza]iile vechi cât [i pe cele noi, se \n]elege
[i se transform`. Odat` ce st`pâne[te acest limbaj, copilul este capabil s` formuleze orice, nimic nu mai
r`mâne ascuns \n l`untru [i \n exterior.

2.2.2. MODELAJUL
"Sufletul con]ine toat` [tiin]a uman`. Noi putem doar s`-l ajut`m s` scoat` aceast` cunoa[tere la lu-
min`" (Maestrul Eckart).

Modelajul \n lut, plastilin`, coc` de f`in` [i ap`, este o modalitate \n care copilul \[i spune povestea atât
prin figurinele modelate cât [i prin cuvintele, expresiile verbale care acompaniaz` activitatea de modelaj
a copilului. Exerci]iul cu lut ofer` copilului atât o experien]` tactil`, cât [i una kinestezic`. 

Adesea copiii care nu-[i cunosc sentimentele nu-[i exerseaz` nici sim]urile. Lutul le ofer` astfel o punte
\ntre sim]uri [i sentimente. Figurinele tridimensionale create pot debloca [i facilita comunicarea verbal`
a copilului despre cele petrecute [i despre tr`irile lui. 

De exemplu, \n prima faz` a modelajului, lutul poate deveni un pretext [i un suport al comunic`rii. La
\nceput, copilul ar putea refuza s` pun` mâna pe lut, deoarece acesta seam`n` cu noroiul sau cu n`molul.
Ne va privi la \nceput cum ne place s` ne murd`rim, iar la invita]ia de a participa [i el, e posibil s` primim
un refuz deoarece nu are voie sau nu vrea s` se murd`reasc`. Psihologii consider` c` \n aceste situa]ii
exist` o leg`tur` \ntre compulsia copilului de a se murd`ri [i problemele lui emo]ionale. Este bine s` nu-i
oblig`m [i s` utiliz`m alte materiale \naintea lutului, lutul fiind introdus treptat \n joc. |n timp, curiozitatea
\l va \mpinge s` \ncerce [i el senza]iile date de atingerea materialului maleabil. Abia atunci, vom putea
\ncepe s` lucr`m \mpreun` la transformarea materialului amorf.

2.2.3. COLAJUL
"Adev`rata cunoa[tere nu poate fi comunicat` altfel decât prin simboluri“ (Gurdieff).

Se realizeaz` prin ata[area mai multor materiale: hârtie, materiale textile, piele, plastic, imagini din re-
viste, orice material u[or [i cu o suprafa]` cât de cât plat`. Aceste \mbin`ri se realizeaz` cu un anumit
scop, crearea unei imagini, a unui tablou etc. Este o metod` prin care se stimuleaz` creativitatea copilului,
dexteritatea manual`, orientarea spa]ial`, aten]ia [i nu \n ultimul rând comunicarea.
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2.2.4. TEATRUL
“A fi tu \nsu]i \nseamn` a trece prin cel`lalt pentru a \ntâlni ceea ce posedai deja” (J. Caïn).

Este o tehnic` de eliberare a tensiunilor, dar [i de clarificare a propriei st`ri de confuzie [i durere a co-
pilului care joac`, d` via]` unui anumit personaj, \ntr-o anumit` situa]ie. Copilul \[i joac` de fapt propria
experien]` cu \n]elesurile [i tr`irile ei.

Cuvintele, limbajul verbal dau de multe ori ocazia unor ne\n]elegeri, au o valoare superficial`, \n timp ce
simbolul este \n]eles [i asimilat \n esen]a sa. O simbolizare are un efect mult mai mare asupra psihicului,
iar \n lucrul cu copilul impactul [i rezultatele ce decurg din simbolizare sunt considerabile. Putem observa
un fenomen foarte interesant: \n cazul bâlbâielii, atunci când copilul vorbe[te prin p`pu[` sau marionet`,
p`pu[a vorbe[te adesea f`r` nici un fel de blocaj. 

Psihanalista francez`, Anne Caïn, descrie \n cartea sa “Psihodrama – Balint”, experien]ele acumulate de-a
lungul anilor de ea [i al]i mari terapeu]i \n psihodrama de grup. “Oricine poveste[te o \ntâmplare,
petrecut` cu adev`rat sau imaginar`, face deja schi]a unei puneri \n scen`. |n orice poveste exist` o schi]`
a ac]iunii, un decor, o list` a personajelor, o intrig` cu diferite peripe]ii, un deznod`mânt [i, adesea o
“moral`”. |nainte de a fi scris` [i jucat` pe scen`, orice pies` de teatru exist` \n capul dramaturgului,
având deja atribute dramatice.” 

Punerea \n scen` a unui rol atrage aten]ia atât asupra limbajului verbal cât [i asupra tuturor gesturilor [i
comportamentelor care sugerau o inten]ie sau o mi[care intern`. Ceea ce nu se poate verbaliza se poate
transmite prin gesturi, mimic`. 

Aceast` tehnic` presupune rejucarea unor scene din via]a participan]ilor la joc sau alte scenarii inventate,
piese de teatru sau povestiri. 

Unele evenimente din via]a copilului pot fi traumatizante, [i retr`irea lor s` implice mobilizarea unor
afecte pe cale de atenuare. Este bine ca \n aceste situa]ii jocul s` fie condus de un terapeut. 

2.2.5. BASMELE {I POVESTIRILE TERAPEUTICE
“|l \nva]` pe pacient s` se auto\n]eleag`, s` se aprecieze pozitiv, s`-[i descopere propria putere de a se
“autovindeca” (Sempronia Filipoi).

Basmele fac parte din via]a noastr`. Sunt reprezent`ri ale vie]ii \n forme fantastice, unde, de obicei, binele
\nvinge r`ul. Basmele sunt deseori utilizate \n terapia copilului [i nu numai. Ele sunt unice ca form`
artistic` [i literar` [i perfect \n]elese de copil. Fiecare copil va extrage \n]elesuri diferite din basm, \n
func]ie de nevoile lui, de interesele, dorin]ele, a[tept`rile din acel moment. Basmul este o istorisire \n care
fiin]e sau obiecte \nzestrate cu for]e supranaturale, reprezentând binele [i r`ul, lupt` pentru sau \mpotriva
fericirii unor personaje. 

Basmele ating emo]ii universale de baz`: dragoste, ur`, team`, furie, singur`tate, izolare, lips` de valoare
[i de privare. |n terapie trebuie privit ca un instrument de comunicare, deoarece el creaz` beneficiarului
o baz` de identificare, protejându-l. Mesajele pozitive prezentate \n basm sunt utile tuturor celor care-l
ascult`, mai ales, mesajele de deschidere, de \ncurajare, de iubire, de dreptate. 

Basmele populare con]in, pe lâng` modelul cultural al locului de ba[tin` [i referin]ele comportamentale
caracteristice locului. Vorbim despre basmul popular, tradi]ional, care vine din negura timpurilor,
impregnat cu experien]a de via]` a numeroaselor genera]ii prin care ni s-au transmis aceste e[antioane
de \n]elepciune. |n aceste basme descoperim toat` gama de dificult`]i pe care o fiin]` uman` le \ntâlne[te
[i toate referin]ele legate de condi]ia uman`. G`sim totul \ntr-o form` \nc`rcat` de imagini [i simboluri
pe care copilul le \n]elege \n toat` profunzimea lor, f`r` a fi \ns` con[tient de aceasta. 

Fiecare \n]elege lumea dup` sine \nsu[i, pentru c` exist` diferite niveluri de cunoa[tere. Prin poveste,
copilul se confrunt` cu probleme prezentate \ntr-o nou` viziune [i cu ajutorul solu]iilor prezentate \n
poveste, se poate g`si o solu]ie pentru ie[irea din blocajul ap`rut \n via]a personal`. Povestea nu e
niciodat` o solu]ie impus`, ci arat` o evolu]ie posibil`.
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Pe de alt` parte, povestea dep`[e[te realitatea, nu se limiteaz` niciodat` doar la lumea real`, \ncadrat`
\n limitele percepute de sim]urile noastre, ci exist` un balans continuu \ntre fic]iune [i realitate.

Povestea sau basmele nu pun sub semnul \ntreb`rii via]a, nu exist` sinucideri,  cale de fug` din fa]a
responsabilit`]ilor vie]ii. Exist` doar no]iune de drum al vie]ii pe care fiecare din noi \l are de g`sit [i de
urmat, cu toate bucuriile sau obstacolele, urcu[uri sau coborâ[uri, alegeri care nou` ni se par corecte, f`r`
de care ne-am pierde \ntr-o “p`dure de mon[tri” sau am fi “transforma]i \n stan` de piatr` (bloca]i)”.

|n cartea “Basme terapeutice pentru copii [i p`rin]i”, psihologul Sempronia Filipoi prezint` câteva reco-
mand`ri pentru cei care doresc s` foloseasc` basmul cu mesaj terapeutic:

• \nainte de a prezenta unui copil un astfel de basm este bine s` alege]i mesajul cel mai potrivit al bas-
mului;

• selec]ia basmului se face \n func]ie de mesajul pe care dori]i s`-l transmitem copilului, potrivit cu
problema emo]ional` a copilului (cre[terea \ncrederii \n sine, autoevaluarea pozitiv`), adic` alege]i
basmul de al c`rui mesaj vindec`tor copilul s` aib` nevoie;

• este bine s` transforma]i titlul, con]inutul basmului, personajele, anturajul personajelor, vârsta, sexul s`
fie cât mai asem`n`toare cu cea a copilului pe care dori]i s`-l ajuta]i;

• este bine atunci când utiliza]i un basm cu mesaj terapeutic s` ave]i o not` explicativ` a acelui basm, dat`
de c`tre un specialist; astfel ve]i putea confrunta concluziile dumneavoastr` cu cele ale unui specialist;

• profita]i de momentele \n care copilul v` ascult`, este atent la dumneavoast`, pentru a-i spune basme;

• urm`ri]i reac]ia imediat` a copilului (fa]a, gesturile, tres`ririle, comentariile, aten]ia, t`cerile), astfel ve]i
observa care basm i s-a p`rut mai semnificativ (\ntre felul de a gândi al adul]ilor [i cel al copilului este
o diferen]` important`);

• observa]i ce efecte a avut \n timp basmul terapeutic;

• relua]i basmele care i-au f`cut pl`cere copilului, dup` un interval de timp, printre alte povestiri;

• nu comenta]i de fa]` cu copilul mesajul basmului terapeutic, [i nu-l compara]i pe copil \n mod direct cu
eroul basmului.

2.2.6. JOCUL 
“… ve]i vedea de \ndat` c` multe adev`ruri se spun \n timpul jocului!” (Roseline Davido).

Adesea este mai u[or pentru un copil s` vorbesc` prin intermediul unei p`pu[i, unui sold`]el sau a unei
ma[inu]e, decât s` spun` direct ceea ce simte, ceea ce i se pare greu de exprimat. 

Jocul continu` s` fie una din c`ile principale de comunicare cu copilul.

Jocul ocup` un loc important \n abordarea terapeutic` a copilului, fiind considerat un instrument
privilegiat de studiu al diverselor stadii cognitive, al comportamentelor sociale, al dezvolt`rii afective a
copilului. 

Unii autori consider` jocul ca pe un surplus de energie ce trebuie evacuat`, al]ii ca pe o tr`s`tur`
filogenetic` a dezvolt`rii ontogenetice, iar al]ii ca pe o modalitate de a exersa viitoare competen]e. 

Raportul dintre joc [i juc`rie nu este unul foarte simplu. Unul dintre cei mai mari psihoterapeu]i de copii,
D.W. Winnicott spune c` o juc`rie “suficient de bun`” trebuie s` lase s` se exprime creativitatea copilului.
Juc`riile prea tehnice, prea sofisticate, excesul de juc`rii pot afecta [i limita capacitatea copilului de a se
juca, de a inventa, de a crea [i pot distruge jocul. Excesul de jocuri [i juc`rii \l izoleaz` pe copil de lumea
exterioar`. 

Din punct de vedere al activit`]ii predominante [i specifice, vârsta copil`riei este vârsta jocului, cu tot
ceea ce are ea caracteristic. Faptul c` un copil de 2-4 ani[ori prefer` s` se joace mai mult cu adultul, c`
un copil de 4-6 ani[ori caut` copii de vârsta sa, \mbog`]indu-[i jocul cu obiecte a c`ror \ntrebuin]are este
o continu` surpriz`, indiferent dac` este joc individual, \n diad` sau \n grup, dincolo de caracteristica sa
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(jocuri cu roluri sau cu juc`rii sofisticate, jocuri cu reguli), jocul este pentru copil surs` [i resurs`
energetic`.

Copilul care nu se joac` genereaz` \ngrijorare indiferent de vârsta pe care o are.

Daniel Marcelli, profesor de psihiatria copilului [i a adolescentului, clasific` copilul care nu se joac` \n trei
categorii: copilul cuminte, copilul hipermatur [i copilul deprimat.

Copilul cuminte se joac` pu]in [i atunci când se joac` este serios, se implic` \n joc [i prefer` un joc
competitiv. P`rin]ii sunt satisf`cu]i, deoarece copilul este serios, competitiv. Riscul este ca acest copil s`
fie dependent de competi]ie, reguli [i s` se epuizeze la un moment dat, s` se pr`bu[easc`.

Copilul hipermatur se comport` ca un adult. Aceste comportamente apar \n general la copiii ai c`ror
p`rin]i sunt bolnavi, alcoolici, consumatori de droguri sau ai c`ror p`rin]i sunt separa]i. Ace[ti copii nu se
joac`, nu au timp de joac`, ei preiau treburile [i \ndatoririle p`rin]ilor. Iar dac` se joac` jocul lor este
marcat de agresivitate, dominare, control. 

Copilul deprimat are o figur` pu]in expresiv`, un aer absent, privirea goal`. 

|n timpul jocului putem observa multe lucruri despre maturitatea, inteligen]a, imagina]ia [i creativitatea
copilului, organizarea cognitiv`, orientarea \n spa]iu, volumul aten]iei, abilit`]ile de rezolvare a proble-
melor, modalit`]ile de a intra \n contact etc.

Se consider` c` jocul poate fi chiar o form` de auto-terapie, prin care copilul lucreaz` adesea asupra con-
fuziilor, anxiet`]ilor [i conflictelor sale.

Violet Oaklander \mp`rt`[e[te \n cartea sa “Gestaltterapia la copil [i adolescent” manierele \n care utili-
zeaz` jocul \n cadrul terapiei. “Observ procesul copilului. Cum se joaca el, cum se apropie de materiale,
pe care le alege, pe care le respinge? Care este stilul s`u general de joac`? Este organizat sau dezorga-
nizat? Care este pattern-ul (stilul) s`u de joac`? Observ con]inutul jocului \n sine. Se joac` el dup` anu-
mite teme? Agresiunea? |ngrijorarea? Exist` o seam` de accidente de ma[ini, de avioane etc? Observ mo-
durile de contact ale copilului. Realizeaz` el un bun contact cu sine [i cu jocul când se joac`? Realizeaz`
contact cu obiectele? “

Exist` dup` Eric Berne [ase tipuri de avantaje ale jocurilor psihologice:

� avantaje psihologice interne (se refer` la men]inerea [i consolidarea setului de convingeri personale);

� avantaje psihologice externe (evitarea situa]iilor nepl`cute – anxiogene);

� avantaje sociale interne (ofer` o pseudocivilizare);

� avantaje sociale externe (ofer` teme de discu]ii \ntr-un anumit grup);

� avantaje biologice (realizarea “\nt`ririlor” comportamentale);

� avantaje existen]iale (confirm` scenariul de via]`).

Jocul este “oglinda” vie]ii interioare, psihice a copilului.

2.2.7 MARIONETELE
“P`pu[a sau marioneta ia fiin]` datorit` vie]ii celui care o anim`. Obiect de identificare proiectiv` la
origine, p`pu[a sau marioneta poate asimila valoarea de obiect tranzi]ional cu scopul de a crea o rela]ie
cu cel`lalt” (C.Duflot).

Orice obiect pe care \l investim cu via]` poate deveni o marionet` sau o p`pu[`. O bucat` de cârp`,
propria noastr` mân` sau o bucat` de plastelin`: iat` un personaj care poate vorbi, reac]iona, poate tr`i.

Crearea unei marionete poate fi o adev`rat` construc]ie sau reconstruc]ie a sinelui interior. Am putea
astfel p`stra viu copilul interior al fiec`ruia din noi, iar acest lucru nu e rezervat doar copiilor.

“Sunt prea multe suflete de lemn \n jurul nostru, ca s` nu iubim buc`]ile de lemn cu suflet” (Cocteau).
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Rolul pe care \l ocup` marioneta fa]a de copil poate fi examinat din dou` unghiuri:

• copilul este un spectator care percepe senza]ii, care, la rândul lor, vor implica emo]ii [i reflec]ii;

• copilul este un creator [i un animator care se exprim` prin intermediul teatrului de anima]ie.

Când copilul este fa]` \n fa]` cu marioneta putem vorbi despre un exerci]iu de \mbog`]ire creativ`, prin
crearea [i animarea propriilor marionete [i prezentarea acestei realiz`ri nu \ntr-un spectacol, ci ca form`
de recompens` [i exprimare a lumii sale interioare \ntr-un cadru familial sau \ntre prieteni.

Alegerea tipului de marionet`/p`pu[` utilizat` pentru final se va face \n func]ie de abilit`]ile descoperite
de-a lungul \ntregii perioade de lucru. Important va fi drumul pe care \l parcurge copilul, iar scopul final
nu e spectacolul, ci universul care se deschide pentru copil. Crearea unei marionete [i relizarea unui
spectacol \l va ajuta pe copil s` se autoaprecieze [i s` i[i rafineze gusturile estetice.

Jocul [i animarea marionetei stimuleaz` creativitatea. Doar când copilul \[i va asuma apartenen]a p`pu[ii
create de el [i care \l reprezint` \n fa]a celorlal]i, putem spune c` exist` un personaj p`pu[`-copil.

2.2.8. DANSUL {I MI{CAREA CREATIV~
“Prin mi[care [i dans lumea interioar` a fiec`rei persoane devine tangibil`… aceast` tehnic` creaz` un
mediu securizant, \n care sentimentele pot fi exprimate [i comunicate \n siguran]`” (dup` Payne, H.,
1988).

Dansul este o modalitate de exprimare a tr`irilor [i, deci, de abordare terapeutic` a copilului victim`.
Dansul, ca [i desenul sau modelajul, este o modalitate de comunicare care-l face pe copil s` se simt` \n
siguran]`, diminuându-i anxietatea. Este un procedeu prin care ajut`m copilul s`-[i recâ[tige propriul
corp, s`-[i cunoasc` mai bine corpul [i s` se simt` confortabil \n el. Absorbit de dans, copilul \[i poate
expune toate sentimentele [i \[i poate l`sa libere resentimentele. Terapia prin dans pleac` de la ideea \n
care corpul este reprezentarea sinelui, iar sentimentele pe care le are persoana respectiv` fa]` de propriul
corp, [i modul \n care \[i utilizeaz` corpul \n repaus [i \n mi[care, sunt expresia lumii sale interioare. 

2.2.9. MUZICA
“Muzica ne relaxeaz`, ne induce o aumit` dispozi]ie (bun` sau rea), d` un sens existen]ei noastre” (Ioan
Bradu Iamandescu).

Muzicoterapia devine \n secolul XIX, mai ales \n ]`ri ca Anglia, USA [i Argentina, o terapie ce tinde s`
realizeze mai multe obiective: sc`derea anxiet`]ii, revenirea intereselor [i gustului pentru via]`,
ameliorarea rela]iilor afective, \n special, cu cei din jur. 

Cele mai cunoscute forme de muzicoterapie sunt:

� audierea pasiv`: ascultarea anumitor buc`]i muzicale constituite ca o terapie;

� audierea activ`: ascultarea de buc`]i muzicale [i analizarea sentimentelor provocate de acestea asupra
pacientului;

� interpretarea: pacientul interpreteaz` melodii pentru a-[i ameliora anumite st`ri, probleme de s`n`tate
(\n acest caz este nevoie ca beneficiarul s` aib` cuno[tin]e muzicale de baz`);

� crea]ia muzical`: compozi]ia muzical` este o tehnic` terapeutic` foarte important` [i presupune, de
asemenea cuno[tin]e muzicale.

Muzica [i b`t`ile ritmice sunt forme vechi de comunicare [i exprimare. Wagner afirm` c` “acolo unde
sfâr[e[te puterea cuvântului, \ncepe muzica”. 

Ca [i obiective urm`rite putem enumera: realizarea unei st`ri de relaxare, destindere, provocarea unor
reac]ii emo]ionale care pot fi exploatate terapeutic, stimularea tuturor elementelor pozitive ale individu-
lui, ameliorarea rela]iilor de comunicare cu cei din jur, stimularea imagina]iei [i a creativit`]ii, stimularea
func]iilor motorii [i senzoriale diminuate din diferite motive, realizarea unei capacit`]i de exprimare
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verbal`, construirea unor pun]i de leg`tur` \ntre indivizi, rezisten]a la stres. 

Muzica poate fi utilizat` \n mai multe moduri. Poate fi ascultat` de copil \n timp ce desf`[oar` alte
activit`]i. Apoi putem cere copiilor s` deseneze linii, umbre, simboluri, culori fiind inspira]i de muzica pe
care o ascult`. Pot fi antrena]i \n mi[care \n ritmul muzicii. 

Piesele clasice sunt foarte indicate pentru con[tientizarea sentimentelor [i evocarea st`rilor [i imaginilor.
Copiilor le place foarte mult s` se mi[te \n ritmul muzicii, dar [i s` cânte la instrumente muzicale. A le
oferi o palet` cât mai larg` de instrumente \nseamn` a le da posibilitatea de a-[i exprima sentimentele,
tr`irile, dorin]ele. Pute]i forma un grup de copii care s` cânte la diverse instrumente, s`-i \nregistra]i [i
apoi s` se asculte. Se va dezvolta astfel capacitatea de lucru \n echip`, de cooperare \n grup.   

A asculta o muzic` adecvat` st`rii emo]ionale din acel moment poate avea un rol autovindec`tor. 

Automuzicoterapia are efecte atât asupra st`rii afectiv-emo]ionale cât [i asupra spontaneit`]ii [i
creativit`]ii beneficiarului. De asemenea, muzica poate fi folosit` ca [i antidot pentru ie[irea din starea
emo]ional` negativ`, de triste]e. Important este ca cel care folose[te aceste tehnici c` cunoasc` starea
pacientului [i s` coreleze nevoile lui cu muzica folosit`. Prin muzic` putem antrena \n noi for]e latente,
existente, dar care \nc` nu au fost descoperite. 

Bruno Walter a descris \n lucrarea sa “For]ele morale ale muzicii” valoarea moral` pe care o \ntrupeaz`
muzica. De altfel, [i numai ascultând muzic` este posibil ca o fiin]` uman` s` poat` fi creativ`, ca ascul-
t`tor.

Muzica stimuleaz` memoria [i poate avea un efect anti-durere. Principala valoare terapeutic` a mu-
zicoterapiei rezult` din influen]a sa asupra diferitelor emo]ii. De fapt, influen]ând anumite emo]ii, muzica
are capacitatea de a stimula sau diminua anumite func]ii ale organismului (metabolismul, tensiunea [i
pulsul, contrac]iile musculare, ritmul respirator [i secre]ia anumitor hormoni).
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Acest ghid prezint` o serie de zece exerci]ii \n care tehnicile creative sunt utilizate atât \n scop tera-
peutic cât [i \n scopul dezvolt`rii personale, de cuno[tere [i de sus]inere a copilului. Ne adres`m astfel
nu numai psihologilor sau terapeu]ilor, ci tuturor celor care lucreaz` cu copiii [i care doresc s`-i cu-
noasc` [i s`-i ajute s` se descopere pe ei [i mediul care \i \nconjoar`.

Este bine s` subliniem faptul c` aceste metode sunt extrem de flexibile, dar este imposibil pentru
oricine s` le aplice doar prin cunoa[terea unui singur exerci]iu. 

Dac` select`m o list` de calit`]i ale persoanelor care ar putea utiliza aceste tehnici, risc`m s` \ndep`r-
t`m anumite persoane dornice s` aplice aceste tehnici. Credem c` o experien]` personal`, aprofundat`
de cursuri de perfec]ionare \n domeniul dezvolt`rii copilului [i al  consilierii acestuia sunt necesare. Nu
trebuie neap`rat ca cel care pune \n practic` aceste exerci]ii s` \nve]e cu stricte]e cum se aplic`, v`
pute]i folosi de propria experien]` [i creativitate. Aceste metode  reprezint` o cale simpl` de a interac-
]iona cu beneficirul (copilul), de a-i folosi propria experien]` \n dezvoltarea emo]ional` [i \n cunoa[te-
rea sa [i a lumii exterioare.

3.1. “GHEMUL {I PLOAIA”
Aceast` tehnic` poate fi utilizat` \n momentul form`rii unui grup. Copiii unui astfel de grup, de obicei,
nu se cunosc. Este un exerci]iu de cunoa[tere [i de integrare \n grup. 

OBIECTIVELE URM~RITE

� Dezvoltarea abilit`]ilor de comunicare [i cooperare \n grup; 

� Cunoa[terea interpersonal`;

� Integrarea \n grup;

� Cunoa[terea numelui fiec`rui coleg de grup;

� Spargerea blocajelor emo]ionale, de rela]ionare intra-grupal`;

� Dezvoltarea aten]iei [i a memoriei;

� Respectarea regulilor de grup;

� Colaborarea [i sus]inerea reciproc` \n echipa de lucru.
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UTILIZARE

� Realizarea unei prime cunoa[teri a grupului;

� Eliminarea inhibi]iilor [i conflictelor datorate primului contact inter-rela]ional;

� Facilitarea libert`]ii de manifestare, \ncurajare a exprim`rii;

� Reducerea anxiet`]ilor, eliminarea inhibi]iilor, desc`rcarea tensiunilor;

� Realizarea unui contact verbal [i nonverbal (prin atingere corporal`) \ntre membrii grupului;

� Integrarea fizic` [i emo]ional` \n grup.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1 

|nainte de \nceperea jocului este bine s` a[eza]i copiii \n cerc [i s`-i ruga]i s` fie foarte aten]i la joc. 

Dup` ce s-au a[ezat \n cerc, lua]i un ghem destul de mare, apoi spune]i-v` numele [i da]i colegului de
lâng` dumneavoastr` ghemul. Cap`tul sforii r`mâne la dumneavoastr` [i fiecare copil care va primi
ghemul \l va da mai departe dup` ce [i-a spus propriul nume [i al colegului care i-a dat ghemul. Dup` ce
ghemul a plecat la urm`torul membru, cel care i l-a dat r`mâne cu firul de la ghem \n mân` pentru a putea
crea o re]ea, pân` la sfâr[it. Ghemul ajunge astfel pân` la ultimul copil din grup.

Copiii se vor ridica \n picioare [i ]inându-se de sfoar` se vor \nvârti, \n sensul acelor de ceasornic [i invers,
apoi se vor opri [i se vor a[eza pe sc`unele sau pe saltelu]e.

A doua faz` a jocului este refacerea ghemului. 

Ghemul este \n mâna ultimului membru al grupului, apoi \l d` celui care  a \nceput jocul. Acesta va lua
ghemul va spune numele celui de la care l-a primit, apoi va spune “Pe mine m` cheam`…”. Ghemul va
trece pe la fiecare copil [i ace[tia vor spune numele persoanelor pe la care a trecut ghemul, de la primul
pân` la el, apoi \[i va spune numele, va \nf`[ura \n continuare sfoara, dând ghemul mai departe. Ultimul
copil ajunge s` spun` numele \ntregului grup.

Momentul 2

Dup` ce au rulat ghemul, sunt pu[i s`-[i imagineze c` a venit o ploaie mare [i c` sunt nevoi]i s` intre cu
to]ii sub un “acoperi[”, protejând foarte bine ghemul de ploaie. Cine r`mâne afar` este \n mare pericol,
a[a c` trebuie s` se ajute unii pe al]ii [i s`-[i fac` loc sub acest “acoperi[”.

Momentul 3

Acela[i exerci]iu se repet` dar atunci când se \nf`[oar` sfoara pe ghem copilul spune: “Am primit ghemul
de la…”, “Pe mine m` cheam`…”,  “Mie \mi place…”.

EXEMPLU

|ntr-un grup avem 5 copiii, a[eza]i astfel: Ioana, Mihai, Raluca, Andrei, Elena, Lauren]iu.

Dac` ghemul este la Ioana, aceasta  spune “M` cheam` Ioana”, apoi ia cap`tul sforii, \l ]ine \n mân` [i
d` ghemul mai departe lui Mihai, acesta spune “Ioana, iar pe mine m` cheam` Mihai”, apoi d` ghemul
mai departe ]inându-se de fir. Dup` ce firul ajunge din nou la Ioana, aceasta spune “Lauren]iu [i Ioana”
[i d` ghemul mai departe lui Mihai, \nf`[urând sfoara pe ghem. Mihai va spune “Ioana [i Mihai”, apoi va
da ghemul Raluc`i, iar aceasta va spune “Lauren]iu, Ioana, Mihai, Raluca”. {i tot a[a pân` ce Lauren]iu
va spune numele tuturor membrilor grupului [i \i va da ghemul Ioanei.
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METODELE UTILIZATE

� Lucrul \n grupul mare;

� Jocul de rol.

MATERIALE NECESARE

� Ghem de sfoar`;

� Saltele pentru fiecare copil sau sc`unele;

� Pânz`, un material, hârtie, carton pentru “acoperi[”.

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Este important ca, \n timpul prezent`rii, copiii s` ]in` sfoara \n mân` pentru a forma o re]ea care s`-i cu-
prind` pe to]i. Cine las` sfoara jos este rugat s` ia sfoara pentru a putea fi \n joc. A p`r`si re]eaua
\nseamn` a p`r`si jocul, grupul. Animatorul particip` activ la joc, este o modalitate de apropiere [i de
câ[tigare a \ncrederii. Astfel copiii se vor sim]i \n siguran]` \n grupul care se formeaz`.

Este un exerci]iu \n care copiii \[i vor \nv`]a numele [i mai ales vor fi capabili s` se integreze \n grup. Este
bine s` observa]i dac` se ajut` \ntre ei atunci când sunt invita]i s` se ad`posteasc` de ploaie [i mai ales
dac` exclud astfel pe cineva din grup. Aceste observa]ii sunt utile pentru a putea forma un grup [i, mai
ales, pentru a stabili rolurile \n interiorul grupului, precum [i pentru a evita posibilele conflicte.

3.2. “DESENUL GRUPULUI”

Este un exerci]iu care se poate aplica \n etapa de \nceput, de formare a grupului sau \n etapa func]ion`rii
acestuia. Copiii care particip` la un astfel de exerci]iu se pot cunoa[te \n prealabil foarte bine sau pot s`
se cunoasc` \n timpul acestei activit`]i.

OBIECTIVELE URM~RITE

� Dezvoltarea comunic`rii \n grup;

� Respectarea cerin]elor, nevoilor, opiniilor membrilor grupului;

� Cre[terea toleran]ei la frustr`ri [i cre[terea autocontrolului;

� Colaborarea cu colegii de grup;

� Adaptarea [i respectarea regulilor stabilite \n grup;

� Respectarea limitelor stabilite \n cadrul grupului;

� Dezvoltarea creativit`]ii [i a spontaneit`]ii. 

UTILIZARE

� Facilitarea libert`]ii de manifestare;

� Reducerea anxiet`]ilor, eliminarea inhibi]iilor, desc`rcarea tensiunilor;

� Realizarea unui contact verbal [i nonverbal \ntre membrii grupului;
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� Respectul pentru colegii de grup;

� Antrenarea r`bd`rii [i acceptarea regulilor de grup;

� Cunoa[terea copilului [i a  abilit`]ilor de interac]iune \n grup;

� |ncurajarea exprim`rii sentimentelor atât prin desen cât [i prin povestirea desenului.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Instruc]iunile pe care le d`m grupului sunt urm`toarele: ”Ave]i \n fa]a voastr` o coal` mare de hârtie.
Fiecare dintre voi \[i poate alege un loc pe aceast` coal`. Este bine s` v` alege]i locul \n a[a fel \ncât s`-
i l`sa]i [i colegului de lâng` voi un loc la fel de mare ca [i al vostru. Fiecare poate desena ce dore[te.
Important este s` ave]i r`bdare [i s` utiliza]i spa]iul pe care l-a]i ales. Ave]i al`turi culorile, trei cutii de
creioane colorate, le pute]i folosi. Dac` ave]i nevoie mai mul]i de aceea[i culoare, o ve]i folosi pe rând \n
ordinea pe care o ve]i stabili \mpreun`.”

Dup` ce fiecare copil [i-a terminat desenul este bine s` povesteasc`, pe rând ce a desenat. Ceilal]i \l vor
asculta [i \l vor ajuta dac` va fi nevoie. |n final, to]i copiii, \n grup, vor da un nume acestui desen. |[i pot
denumi separat propriul desen, scriindu-[i numele \n dreptul lui, iar \n final vor ajunge la un acord privind
denumirea \ntregului desen. 
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METODELE UTILIZATE

Desenul sau pictura

Povestirea liber`

Dialogul 

Lucrul individual [i \n grupul mare

MATERIALE NECESARE

Coli mari de hârtie

Cartoane 

Creioane colorate sau creioane carioca

Acuarele [i pensule

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Dac` vor exista câ]iva copii care vor dori un spa]iu mai mare, pute]i s`-i l`sa]i [i, \n felul acesta, s` obser-
va]i reac]iile grupului [i comportamentul acestor copii \n cadrul grupului. Dac` v` propune]i ca obiectiv
respectarea regulior de grup, atunci este bine s` \i ajuta]i s` \mpart` egal spa]iul colii, de la \nceput. 

|n timpul aplic`rii acestui exerci]iu  observ`m care sunt rela]iile \n cadrul grupului. Dac` se ajut` \ntre ei,
dac`-[i respect` colegii, dac` au r`bdare pân` le vine rândul la o anumit` culoare [i, mai ales, dac` \n-
cearc` s` deseneze \n spa]iul colegilor de grup.
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Este de preferat ca num`rul de participan]i la grup s` nu fie mai mare de 8. Dac` grupul este mai mare
de 8, este bine s`-i \mp`r]i]i \n grupuri mai mici. Creioanele cu care vor colora vor fi limitate tocmai pentru
a-i \nv`]a s` aib` r`bdare cu ceila]i, s`-[i a[tepte rândul [i s` colaboreze cu colegii de grup. 

Povestirea desenelor este un moment important. Aceste povestiri v` pot ajuta s`-i cunoa[te]i mai bine pe
copii [i s` observa]i ce simte fiecare \n acel moment. Dac` nu vor s` spun` nimic despre desenele lor nu
este bine s`-i obliga]i. Povestirile pot fi \nregistrate cu ajutorul unui reportofon sau a unei camere video
sau pute]i s` v` nota]i pe un carne]el aceste povestiri. Dup` câteva s`pt`mâni, este bine s` reciti]i aceste
povestiri [i s` le confrunta]i cu informa]iile pe care le-a]i strâns despre acel copil. 

Este bine de men]ionat faptul c` unii copii pot avea un desen tematic, al]ii pot desena linii sau figuri
geometrice, al]ii doar pete de diferite culori. 

3.3 “ROTA}IA DESENELOR”

Este un exerci]iu care poate declan[a etapa de “furtun`” a unui grup deoarece copiii pot fi nemul]umi]i
de presta]ia colegilor de grup. Fiecare grup trece printr-o astfel de etap` a[a \ncât manifest`rile sunt
normale [i le pute]i gestiona \n a[a fel \ncât s` trece]i la urm`toarea etap`, “normarea [i func]ionarea”. 

OBIECTIVELE URM~RITE

� Cre[terea capacit`]ii de cooperare \n cadrul unui grup;

� Rezisten]a la frustr`ri [i dezvoltarea autocontrolului;

� Respectul fa]` de colegii de grup;

� Formarea  abilit`]ilor de rela]ionare intra-grup;

� Dezvoltarea abilit`]ilor de rezolvare a problemelor, conflictelor;

� Dezvoltarea creativit`]ii.

UTILIZARE

� Permite copiilor s`-[i exprime sentimentele, nevoile, p`rerile;

� Antreneaz` toleran]a la frustr`ri;

� Ajut` participan]ii s` \nve]e unul de la altul, s` se respecte unii pe al]ii;

� |i ajut` pe copii s` \nve]e s` lucreze \n echip`;

� Le dezvolt` strategii de gestionare [i rezolvare a conflictelor [i problemelor \n cadrul grupului;

� Le dezvolt` capacitatea de adaptare la nevoile [i dorin]ele colegilor de grup;

� Promoveaz` valorile [i solidaritatea \n interiorul grupului.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Copiii stau pe sc`unele \n jurul unei mese. I se d` fiec`rui copil o coal` de hârtie [i o cutie de creioane
colorate sau pensule [i acuarele. Fiecare copil poate desena/picta pe foaia lui ce dore[te pân` când con-
duc`torul grupului/animatorul spune “STOP JOC!”. Dup` aceea fiecare copil \i va da desenul s`u, cole-
gului din dreapta. Timp de 5 minute vor desena pe foaia colegului lor ce doresc, apoi când conduc`torul
de grup/animatorul spune “STOP! SCHIMB~!”, vor da foia pe care o au \n fa]`, colegului din dreapta.
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Desenele merg doar \n aceia[i direc]ie dreapta sau stânga, cum decide]i, astfel \ncât un desen s` ajung`
pe la to]i cei prezen]i \n grup. 
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EXEMPLU

Adelina, Marius, Elena, Bogdan sunt \ntr-un grup \n care efectu`m acest desen. |n prima faz`, fiecare de-
seneaz` ce dore[te, apoi la semnalul “STOP! SCHIMB~!” Adelina d` desenul ei, lui Marius, iar acesta \[i
d` desenul Elenei [i tot a[a. Dup` 5 minute, la acela[i semnal, Marius d` desenul (cel pe care Adelina l-a
\nceput, iar el l-a contiunuat) Elenei, iar ceilal]i fac la fel cu desenele pe care le au. Desenul Adelinei va
trece pe la fiecare copil, iar la sfâr[it va ajunge din nou la ea. Vom ob]ine astfel patru tablouri la sfâr[itul
exerci]iului.

METODELE UTILIZATE

Desenul sau pictura

Dialogul 

Lucrul individual [i \n grupul mare

MATERIALE NECESARE

Coli mari de hârtie

Cartoane 

Creioane colorate sau creioane carioca

Acuarele [i pensule
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OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Este un exerci]iu care poate aduce copilul [i implicit grupul \ntr-o situa]ie delicat`. Dup` acest exerci]iu
grupul poate trece \n etapa “furtunii”. 

Dac` la \nceput, copiii sunt \ncânta]i de ideea schimbului de desene, pe parcurs pot s` apar` conflicte
\ntre ei. Unii doresc s`-[i fac` desenul \ntr-un anumit mod, iar ceila]i \i pot strica planurile. Este o situa]ie
frustrant` [i este bine s`-i \nv`]`m s` fac` fa]` acestor situa]ii, explicându-le c` este un desen comun, un
tablou [i c` nu exist` bine sau r`u, frumos sau urât, ci pur [i simplu un desen. |n timpul acestui desen
comun putem observa dac` exist` conflicte \ntre membrii grupului (r`zbun`ri, pedepsiri, invidii). 

Acceptarea desenului, a[a cum este el, \nseamn` o acceptare a grupului [i o integrare \n grup. 

Este bine s` observa]i comportamentul fiec`rui copil \n timpul acestui exerci]iu [i s` v` nota]i ceea ce vi
se pare semnificativ. Dac` ave]i posibilit`]i pute]i utiliza un reportofon sau o camer` video pentru \nre-
gistrarea reac]iilor la grup.

Este un exerci]iu \n care copilul va \ncerca s` influen]eze desenele colegilor s`i, imprimându-[i pe aceste
desene propriile idei, sentimente. Ve]i putea observa c` pu]ini copii vor \ncerca s` continue ceea ce a
\nceput colegul lor. Tocmai deoarece se cunosc destul de pu]in [i se adapteaz` destul de lent la grup. 

3.4. “CINE SUNT EU?”

Este un exerci]iu de autocunoa[tere, de dezvoltare a creativit`]ii [i a capacit`]ii de exprimare verbal` [i
nonverbal` a sentimentelor, tr`irilor.

OBIECTIVELE URM~RITE

� Autocunoa[terea [i dezvoltarea autocontrolului;

� Exprimarea valorilor interne [i externe;

� Con[tientizarea [i exprimarea sentimentelor [i a tr`irilor;

� Stabilirea limitelor \ntre spa]iul personal [i cel social;

� Respectul fa]` de colegii de grup [i formarea abilit`]ilor de rela]ionare intra-grup;

� Con[tientizarea nevoii de ap`rare [i autoap`rare;

� Dezvoltarea imagina]iei [i a creativit`]ii.

UTILIZARE

� Permite copiilor s`-[i exprime sentimentele, nevoile, p`rerile;

� |i ajut` pe copii s` se cunoasc` pe ei [i mediul \n care tr`iesc;

� Ajut` copii s` se prezinte [i s` se descopere \n fa]a colegilor, numai atunci când sunt preg`ti]i;

� |i ajut` s` stabileasc` limite \ntre spa]iul personal [i cel social;

� Antreneaz` func]ionarea armonioas` a mecanismelor de ap`rare a Eului;

� Antreneaz` toleran]a la frustr`ri;

� Ajut` participan]ii s` \nve]e unul de la altul, s`-[i respecte colegii;

� |i ajut` pe copii s` \nve]e s` lucreze \n echip`;
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� Le dezvolt` creativitatea [i spontaneitatea;

� Le formeaz` o imagine de sine realist` [i pozitiv`.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1:

"Tufa de trandafiri"

Pentru buna desf`[urare acestui exerci]iu, este bine s` ave]i un spa]iu bine aerisit, muzic` de relaxare.
Apoi, \i  ruga]i pe copii s` \nchid` ochii, s` se proiecteze \n propriul spa]iu (univers) [i s`-[i imagineze c`
sunt tufe de trandafiri.

Pe fondul unei muzici de relaxare, le oferim copiilor mai multe situa]ii, ei alegând ceea ce li se potrive[te
mai bine. De exemplu: "Ce fel de tuf` de trandafiri e[ti tu? E[ti una foarte mic`? E[ti una mare? E[ti
\nflorit`? Sau poate doar \mbobocit`? Ai frunze? Ce fel de frunze? Cum arat` r`d`cinile tale? Sau poate
nu ai r`d`cini? Dac` ai r`d`cini, acestea sunt lungi, drepte? Sunt foarte adânc \nfipte? Ai spini? Unde te
afli? |ntr-o curte? |ntr-un parc? |ntr-un ora[? |n mijlocul oceanului? E[ti \ntr-un ghiveci sau cre[ti \n
p`mânt? Ce este \n jurul t`u? Mai sunt alte flori sau e[ti singur`? Cum este s` fii o tuf` de trandafiri? Cum
supravie]uie[ti? Are grij` cineva de tine?

Copiii nu vor verbaliza r`spunsul la aceste \ntreb`ri. Apoi, le cerem copiilor s` deschid` ochii când sunt
gata. Le oferim câte o foaie de hârtie [i creioane colorate [i \i rug`m s`-[i deseneze tufa de trandafiri.

Dup`  terminarea desenelor, copiii sunt ruga]i s`-[i prezinte tufa de trandafiri [i s` povesteasc` despre
ea. Pute]i utiliza din nou \ntreb`rile de mai sus pentru a ajuta copilul \n expunerea sa.
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Momentul 2

“Scutul de ap`rare”

Pe tabl` sau pe flip-chart ve]i desena un scut (aseman`tor cu cel folosit \n lupte de solda]i). Acest scut
este desenat apoi de c`tre fiecare copil pe câte o coal` de hârtie A4. Se explic` grupului c` acest scut \i
ap`ra pe solda]i de du[mani [i le salva via]a. Ca s`-l poat` utiliza, erau bine antrena]i [i \n special \[i
cuno[teau foarte bine acest scut. De aceea, ce vor face acum, este important. A te cunoa[te cât mai bine
este important pentru a putea dep`[i greut`]ile [i obstacolele vie]ii. 

Acest scut este \mp`r]it \n patru, iar \n mijloc are un cerc, “]inta”. Ei trebuie s` completeze aceste p`r]i [i
mijlocul. Iat` ce pute]i scrie \n cele 4 p`r]i:

Ce-mi place.

Cine sunt prietenii mei.

O amintire pl`cut`.

Care sunt calit`]ile mele.

|n centru este “Talentul meu ascuns”.

Dup` ce fiecare copil [i-a construit scutul, \l poate prezenta \n fa]a grupului. Dac` unul dintre copii nu
poate desena scutul este bine s`-l ajuta]i. Pute]i chiar s` le oferi]i tuturor scutul gata desenat. 
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Momentul 3

“Cine sunt eu?”

Dup` ce [i-a desenat “Tufa de trandafiri” [i “Scutul de ap`rare” copilul este rugat s` fac` un desen [i,
apoi, o compunere cu tema “Cine sunt eu”. 

Aceast` compunere va fi alc`tuit` conform urm`torului plan:

Ciorna 1

Copiii sunt ruga]i s` scrie pe o foaie A4 sau pe un caiet de clas`, cât mai multe cuvinte, care le vin \n minte
\n acel moment [i care se refer` la propria  persoan`. Acestea pot fi scrise cu litere mari sau mici, f`r` a
respecta o anumit` a[ezare \n pagin` [i f`r` a avea o leg`tur` unele cu altele. Timpul de lucru \l pute]i
stabili \n func]ie de programul copiilor [i de vârsta lor. De obicei 20-25 de minute sunt suficiente pentru
a scrie aleator câteva cuvinte. 

Ciorna 2

Dup` ce au terminat de scris cuvintele pe Ciorna 1, sunt ruga]i s` scrie pe o alt` coal` A4 sau pe caiet,
câteva propozi]ii utilizând aceste cuvinte. Nu sunt foarte importante: a[ezarea \n pagin`, ortografia sau
semnele de punctua]ie. Vor alc`tui propozi]ii simple, care nu trebuie s` aib` o leg`tur` \ntre ele. 
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Ciorna 3

Pe o alt` coal` A4 sau pe caietul de clas`, copiii vor utiliza propozi]iile \n alc`tuirea unei compuneri. Abia
acum este important s`-[i aranjeze \n pagin` textul, s` fac` leg`turi \ntre aceste propozi]ii, s` respecte
semnele de punctua]ie. |n aceast` etap` pute]i s` corecta]i \mpreun` cu el textul, pentru a deveni con-
[tient de propriile gre[eli [i a le corecta. Astfel va utiliza constructiv ajutorul dumneavostr` [i \l ve]i
motiva.

Compunerea propriu zis`

Dup` ce compunerea este gata, este corectat`, copilul o poate transcrie pe caiet sau pe o coal` A4.
Aceasta va fi compunerea pe care o poate prezenta \n clas` sau o poate duce acas`. Cu siguran]` p`rin]ii
vor fi foarte mândri de reu[ita lui [i vor vedea numai rezultatele pozitive nu [i pe cele negative (gre[elile).
Uneori este bine [i pentru copil [i pentru p`rin]i s` primeasc` doar informa]ii pozitive. 

Fiecare copil \[i cite[te compunerea iar ceilal]i \l ascult` cu mare aten]ie. Nu sunt permise criticile la
adresa colegilor sau a lucr`rilor. 

Momentul 4

Fiecare copil are lipit sau prins pe spate, un carton sau o coal` de hârtie. Se cere grupului s` se orga-
nizeze, astfel \ncât fiecare copil s` treac` pe la fiecare membru al grupului [i s`-i scrie pe foaia sau
cartonul de pe spate câte o calitate, pe care acesta o posed`. Exerci]iile anterioare i-au ajutat pe copii s`
se cunoasc` mai bine unii pe al]ii, iar acum \[i fixeaz` aceste cuno[tin]e [i le utilizeaz`.

METODELE UTILIZATE

Desenul sau pictura

Dialogul 

Lucrul \n grupul mare

Muzica 

Povestirea 

Visul dirijat

MATERIALE NECESARE

Coli de hârtie

Tabl` sau flip-chart

Creioane colorate sau creioane carioca

Acuarele [i pensule

Casetofon sau Cd-player

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

|n cadrul acestui exerci]iu, copilul se descoper` pe el [i universul \n care tr`ie[te. Unii copii nu vor fi
dispu[i s` comunice ceea ce simt sau s` se dezv`luie a[a cum sunt \n fa]a grupului; de aceea nu este bine
s`-i for]`m. Dac` nu doresc s`-[i arate «tufa de trandafiri», compunerea sau «scutul» este bine s` nu-i
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obliga]i. |i pute]i ruga s` vi le arate doar dumneavoastr` \n pauz` sau \n alt` zi. Unii copii vor spune c`
nu [tiu s` deseneze trandafiri, este bine s`-i l`sa]i s` deseneze orice floare [i s`-i \ncuraja]i. Nu conteaz`
cum deseneaz`, important este s` deseneze. Cele patru exerci]ii merg pe elemente pozitive pe care
copilul este bine s` [i le descopere. Calit`]ile descoperite sunt cele care \l vor ajuta s`-[i dep`[easc`
defectele [i problemele. O imagine de sine realist` [i pozitiv` st` la baza dezvolt`rii unei personalit`]i
armonioase. Un reportofon sau o camer` video pentru \nregistrarea exerci]iilor ar fi foarte utile.

3.5. “DESENUL SENTIMENTELOR”

Este un exerci]iu prin care copiii \[i pot exprima liber sentimentele. Este bine s` fie utilizat atunci când
copiii se cunosc [i colaboreaz` bine \n grup. 

OBIECTIVELE URM~RITE

� Dezvoltarea capacit`]ii de exprimare a sentimentelor, tr`irilor;

� Diminuarea stresului [i anxiet`]ilor;

� Dezvoltarea abilit`]ilor de comunicare;

� Orientarea spa]io-temporal`;

� Dezvoltarea creativit`]ii;

� Promovarea respectului [i a valorilor morale;

� Cre[terea stimei de sine, autocunoa[terea [i autocontrolul.

UTILIZARE

� Permite copiilor s`-[i exprime sentimentele, nevoile, tr`irile;

� Permite desc`rcarea  stresului [i a anxiet`]ilor acumulate;

� Se realizeaz` o conexiune cu sine \nsu[i;

� Antreneaz` grupul s` lucreze \mpreun`;

� Ajut` participan]ii s` se cunoasc` pe ei [i colegii de grup;

� Antreneaz` imagina]ia [i aten]ia distributiv`.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1

Copiii sunt a[eza]i la mas`. Fiecare dintre ei prime[te câte o coal` de hârtie sau o bucat` de burete special
pentru pictur` [i câte o trus` de acuarele. Se aleg patru melodii care exprim` sentimente ca: bucuria,
triste]ea, furia [i frica. |nainte de a asculta muzica copiii sunt ruga]i s` fie aten]i [i \n timp ce ascult`
muzica s` picteze pe coal` sau burete cu degetul ceea ce simt \n acel moment. Pute]i s` folosi]i pentru
exprimarea sentimentelor linii [i puncte. Apoi pune]i muzica [i invita]i copiii s` picteze. Fiecare melodie
poate dura 5-10 minute. La sfâr[itul exerci]iului fiecare copil \[i va descrie desenul.

Dac` unii copii ezit` \n a-[i prezenta lucrarea, este bine s` nu insista]i. 
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Momentul 2

Utilizând aceea[i muzic` copii vor dansa exprimându-[i astfel sentimentele. Dansul lor va fi \nso]it de
mimic`. La \nceput pute]i da exemple de sentimente, iar ei vor mima [i vor exprima prin mi[care ceea ce
simt, apoi pune]i melodiile de la momentul anterior [i l`sa]i copiii s` danseze a[a cum simt. Acest
exerci]iu \i va relaxa [i \i va ajuta s` se reg`seasc` prin dans. Prin mi[care [i dans copilul va avea acces
la lumea sa interioar`, se va desc`rca de stresul [i anxiet`]ile acumulate [i, va avea mai mult` \ncredere
\n el.

Momentul 3

|n partea a doua a exerci]iului pute]i utiliza jocul „Fe]ele mele”. Pe o foaie de hârtie sunt desenate
conturul celor patru fe]e: cea vesel`, cea trist`, cea speriat` [i cea furioas`. Fiecare dintre ei sunt ruga]i
s` completeze fe]ele ca [i cum acestea ar fi ale lor \n cele patru situa]ii. La sfâr[it \[i pot descrie desenele
[i pot denumi fiecare fa]` cu un nume sau cu un alt sentiment. De asemenea, pot modela, din lut cele pa-
tru fe]e.
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Momentul 4

"Cutia comorilor" 

Copiii construiesc \mpreun` cu conduc`torul grupului o cutie a comorilor cu sertare pentru fiecare dintre
ei. |n acele sertare ei \[i vor pune anumite lucruri pre]ioase [i bile]ele pe care vor scrie ceea ce-[i doresc,
ce le place, ce nu le place etc. Cutia va fi realizat` din carton, iar fiecare latur` a sa va fi desenat` sau
pictat`. Nu se impune o anumita tem` a desenului. |n final se prezint` impresiile referitoare la modul \n
care au lucrat \n cadrul acestui exerci]iu [i ce vor ascunde \n ea. Aceast` cutie va reprezenta \ntreg grupul
[i pe fiecare copil \n parte. 

METODELE UTILIZATE

Desenul sau pictura

Dialogul 

Muzica

TEHNICI 
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Colajul

Modelajul 

Simularea

Lucrul \n grupul mare

MATERIALE NECESARE

Coli de hârtie sau buc`]i de burete

Creioane colorate sau creioane carioca

Acuarele 

Lut sau plastilin`

Foi cu cele patru fe]e

Carton pentru cutie

Scotch sau capse

Sfoar` pentru cutie

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Exprimarea nonverbal` a sentimentelor este de multe ori preferat` de copii. Este recomandabil s`-i l`sa]i
s` picteze [i s` deseneze a[a cum consider` ei [i s` nu le influen]a]i desenele [i picturile. Dac` doresc s`-
[i prezinte \n grup lucr`rile, este bine s`-i \ncuraja]i, iar dac` nu, nota]i-v` impresiile despre lucr`rile lor
sau ruga]i-i s` vi le lase câteva zile. Una dintre regulile acestui joc este aceea de a nu comenta alegerea
f`cut` de colegul de grup [i de a nu critica. 

3.6. “ORA{UL NOSTRU”

Este un exerci]iu \n care imagina]ia [i dexteritatea manual` se \mbin` cu exprimarea sentimentelor, a tr`i-
rilor [i creativitatea.

OBIECTIVELE URM~RITE

� Dezvoltarea capacit`]ii de comunicare;

� Formarea  [i perfec]ionarea abilit`]ilor [i dexterit`]ii manuale;

� Dezvoltarea creativit`]ii;

� Cre[terea stimei de sine [i a respectului de sine;

� Autocunoa[terea [i cunoa[terea mediului \nconjur`tor;

� Facilitarea spontaneit`]ii.
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UTILIZARE

� Permite copiilor s`-[i exprime sentimentele, nevoile, tr`irile, p`rerile, curiozit`]ile, opiniile;

� Antreneaz` munca \n grup;

� Ajut` participan]ii s` se cunoasc` pe ei [i colegii de grup;

� |i relaxeaz` pe copii [i \i ajut` s`-[i creeze un spa]iu propriu;

� Faciliteaz` lucrul \n echip`;

� Le dezvolt` abilit`]ile motrice [i creative;

� Le dezvolt` strategii de rezolvare a conflictelor [i problemelor \n cadrul grupului;

� Antreneaz` imagina]ia [i aten]ia distributiv`.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1

Sarcina pe care o are \ntregul grup este aceea de a construi un ora[, din materialele pe care le au la
dispozi]ie. De obicei, se folosesc orice tip de materiale (hârtii, cutii de filme foto, buc`]i de burete, sfoar`,
buc`]i de carton, cuburi, materiale textile, creioane, acuarele, lipici, aracet etc.). Dup` ce au construit
ora[ul, grupul de copii \i vor da un nume, apoi sunt invita]i s` spun` câteva cuvinte despre acesta. De
exemplu: cine locuie[te \n el, cum sunt personajele care locuiesc aici, ce fel de ora[ este, ce fac, cu ce se
ocup` personajele \n acest ora[ etc. Ora[ul poate fi construit din lut sau orice alt material.

Momentul 2

Copiii vor scrie o poveste a acestui ora[, apoi o vor prezenta animatorului [i p`rin]ilor, care pot fi prezen]i
\n sala de clas`. Este foarte important ca ora[ul construit anterior s` aib` o istorie a sa. 

Momentul 3

Este un joc de rol. Tema acestui joc va fi tocmai ora[ul construit \n [edin]a anterioar`. Ve]i distribui \mpre-
un` cu copiii rolurile \n acest ora[ [i ve]i stabili, de asemenea, ce scene vor fi puse \n joc. Copiii pot alc`tui
[i o melodie care s` fie imnul acestui ora[. Fiecare copil va avea un instrument [i, \mpreun` vor “com-
pune” o melodie a acestui ora[. Simpla al`turare a sunetelor produse de instrumentele existente, poate
constitui o melodie. Nu sunt necesare cuno[tin]e muzicale avansate. 
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EXEMPLU

Copiii cu care am efectuat acest exerci]iu [i-au intitulat colajul „Ora[ul vesel”. |n acest ora[ oamenii erau
foarte veseli, buni, iert`tori [i iubitori. Am construit ora[ul din cutii de filme foto, sfori, apoi l-am colorat
cu acuarel` [i spray-uri. |n scen` am pus o secven]` \n care un reporter de televiziune descoper` acest
ora[ [i ia un interviu localnicilor. Fiecare copil [i-a preluat un rol: primar, prefect, medic, muncitor, [ofer
[i alte meserii, apoi au vorbit fiecare reporterului despre ora[ul lor. A doua secven]` a fost a unei emisiuni
\n care reporterul poveste[te despre ora[, iar spectatorii pun \ntreb`ri locuitorilor despre „Ora[ul vesel”.

METODELE UTILIZATE

Pictura

Modelajul

Dialogul 

Colajul

Jocul de rol

Muzica 

Povestirea 

Lucrul \n grupul mare

Partea a III-a

Figura 3.6.1



MATERIALE NECESARE

Lut

Acuarele [i pensule

Cutii de filme foto

Resturi de materiale

Carton 

Scotch sau capse

Sfoar` 

Instrumente muzicale

Coli de hârtie

Cartoane 

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Este un exerci]iu \n care pute]i folosi toate resturile de materiale r`mase de la activit`]ile anterioare.
Ora[ul poate fi construit din orice. Este foarte important ca ei s` g`seasc` moduri cât mai originale de
construire a ora[ului, s`-i dea o denumire, o utilizare, s` investeasc` toate simbolurile prezente cu roluri.
|n jocul de rol \[i pot exprima clar propriile p`reri despre acest ora[. Acest joc antreneaz` atât imagina]ia,
cât [i expresivitatea [i, mai ales lucrul \n echip`.

3.7. “UNIVERSUL MEU”

Imaginarea unui spa]iu propriu, cunoa[terea de sine [i stima de sine sunt foarte importante pentru
dezvoltarea copilului. 

OBIECTIVELE URM~RITE

� Dezvoltarea capacit`]ii de exprimare verbal` [i nonverbal`;

� Formarea [i perfec]ionarea abilit`]ii [i dexterit`]ii manuale;

� Dezvoltarea creativit`]ii;

� Cre[terea stimei de sine [i autocunoa[terea;

� Facilitarea spontaneit`]ii.

UTILIZARE

� Permite copiilor s`-[i exprime sentimentele, nevoile, tr`irile, p`rerile, curiozit`]ile, opiniile;

� Antreneaz` munca \n grup;

� Ajut` participan]ii s` se cunoasc` pe ei [i pe colegii de grup;

� |i ajut` pe copii s` se proiecteze \ntr-un spa]iu [i timp propriu;

� Le ofer` o modalitate de exprimare a sinelui prin crearea unui univers propriu;
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� |i ajut` s`-[i gestioneze propriile sentimente, opinii [i s` le exprime numai când sunt preg`ti]i;

� Le dezvolt` strategii de rezolvare a conflictelor [i problemelor \n cadrul grupului;

� |i ajut` s` colaboreze \n grup [i s` a[tepte pân` le vine rândul;

� Antreneaz` imagina]ia [i aten]ia distributiv`.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1

Pentru acest exerci]iu ave]i nevoie de reviste cât mai variate [i numeroase. Fiecare copil va primi un
carton cu suprafa]a de 1m2, lipici sau scotch, creioane colorate, markere sau creioane carioca. Copiii sunt
ruga]i s` decupeze din revistele puse la dispozi]ie, tot ce ceea le place [i s` lipeasc` apoi pe carton \n
câteva rubrici. Pot s`-[i contureze mai \ntâi rubricile de preferin]e sau pot lipi ceea ce au decupat pe
diferite categorii de preferin]e. De exemplu: mâncarea, hainele, mobilerul, actorii prefera]i, vedetele pre-
ferate, parfumuri - cosmetice preferate, c`r]i, scriitori, personaje preferate.  Fiecare \[i va scrie numele pe
carton [i \[i va denumi propriul “Univers” creat, apoi va povesti câte ceva despre acesta. Fiecare rubric`
cu preferin]e va fi marcat` [i denumit`. De exemplu: “Mâncarea mea preferat`”. 

Momentul 2

Acest “Univers” creat poate fi construit [i din lut. Dup` ce au construit pot s`-l coloreze cu acuarele. Astfel
\l vor personaliza [i mai mult. De asemnea, pot s` deseneze acest “Univers”, respectând rubricile de la
Momentul 1.

METODELE UTILIZATE

Dialogul 

Colajul

Modelajul

Povestirea

Desenul

Munca individual` [i \n grup

MATERIALE NECESARE

Creioane colorate, creioane carioca

Reviste

Foarfece

Lipici sau scotch

Markere

Acuarele [i pensule

Lut sau plastilin`

Carton 
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OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Vor fi situa]ii \n care vor dori mai mul]i s` decupeze din aceea[i revist` [i este bine s` le spune]i de la
\nceput c` trebuie s` decid` \mpreun` cine [i, când decupeaz` [i, mai ales ce. Lucr`rile pot r`mâne \n
clas` sau pot fi duse acas` [i discutate \mpreun` cu p`rin]ii. Fiecare lucrare reflect` personalitatea
copilului. Este bine s` observa]i felul \n care [i-au organizat spa]iul, rubricile alese. Pentru a nu limita ale-
gerile f`cute este bine s` ave]i cât mai multe reviste. |n func]ie de vârsta copiilor pute]i g`si o multitudine
de reviste sau pute]i s`-i ruga]i pe ei s` le aduc`. Fiecare copil va aduce una sau dou` reviste.

3.8. “EU {I MONSTRUL”

Este un exerci]iu de autocunoa[tere. Este bine ca to]i copiii care particip` la aceast` aplica]ie s` se
cunoasc`, s` aib` \ncredere unii \n al]ii [i mai ales \n persoana care conduce grupul. Se porne[te de la
premisa c` fiecare dintre noi are o parte frumoas` dar [i una urât`, adic` un “monstru” care uneori apare
[i ne face o mul]ime de probleme. 

OBIECTIVELE URM~RITE

� Dezvoltarea abilit`]ilor de comunicare;

� Dezvoltarea creativit`]ii;

� Cre[terea stimei de sine [i autocunoa[terea;

� Comunicarea, colaborarea [i integrarea \n grup;

� Reducerea anxiet`]ilor, frustr`rilor, stresului, desc`rcarea tensiunilor;

� Acceptarea regulilor de grup;

� Facilitarea spontaneit`]ii.

UTILIZARE

� Antreneaz` munca \n grup;

� Dezvolt` strategii de rezolvare a conflictelor [i problemelor \n cadrul grupului;

� Respectul pentru colegii de grup;

� Facilitarea libert`]ii de manifestare, \ncurajare a exprim`rii;

� Reducerea anxiet`]ilor, eliminarea inhibi]iilor, desc`rcarea tensiunilor;

� Integrarea fizic` [i emo]ional` \n grup;

� Antrenarea r`bd`rii [i acceptarea regulilor de grup;

� Cunoa[terea copilului [i a  abilit`]ilor de interac]iune \n grup;

� Antreneaz` imagina]ia [i aten]ia distributiv`.
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DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1

Fiecare copil va primi câte o foaie de hârtie, fie una A4, fie una de desen, apoi sunt ruga]i s` deseneze un
cap. Acest cap va reprezenta pe o jum`tate autoportretul iar cealalt`, „monstrul din noi”. Dup` ce au
desenat, fiecare membru al grupului \[i poate prezenta desenul. |[i va descrie portretul apoi “monstrul”.
Iat` câteva \ntreb`ri pe care le pute]i folosi: „Când apare acest monstru? Cum arat` el? Ce face? Te
sperie? Este prietenos sau nu? Cum este el? |l v`d [i ceilal]i sau numai tu? Ce vrea monstrul de la tine?
Cum faci ca s`-l alungi?”

Momentul 2

Dup` ce [i-au desenat “monstrul”, copiii sunt ruga]i s` modeleze din lut sau plastilin` mai \ntâi monstrul
apoi autoportretul. Dup` ce au terminat de modelat sunt ruga]i s` g`seasc` sau s` construiasc` un loc
pentru “monstru” [i unul pentru autoportret.
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Momentul 3

Este un joc de rol, \n care copilul este rugat s` vorbeasc` cu “monstrul”. “Monstrul” poate fi cel modelat
sau unul imaginar. 

Punerea \n scen` a acestui exerci]iu poate fi foarte dificil` pentru copil, a[a c`  este bine s` fac` acest
dialog doar copii care sunt preg`ti]i s` fac` acest lucru. Este bine s` ajuta]i copilul \n dialogul s`u cu
“monstru” astfel \ncât la sfâr[itul exerci]iului copilul s` fie cel care \l transform` pe “monstru”. Aceast`
transformare poate fi \n bine sau \n r`u, depinde de dorin]ele copilului. Unii copii simt nevoia de fi “r`u”,
de a face ceva “r`u”, astfel \ncât acest joc de rol le va satisface \ntr-o oarecare m`sur` aceast` dorin]`.
Transformarea pe care o va face copilul reflect` starea lui \n acel moment [i nu \n general.

Momentul 4

De asemenea, copiii pot s` fac` dou` m`[ti. Una care s` reprezinte autoportretul [i una care s` fie
“monstrul”. Dup` ce [i-au construit m`[tile pot interac]iona folosind oricare masc`, cu ceilal]i copii din
grup. Ca material pentru m`[ti, poate fi folosit` cu succes folia de aluminiu, utilizat` de obicei pentru
ambalarea alimentelor.
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METODELE UTILIZATE

Dialogul 

Desenul sau pictura

Modelajul

Colajul 

Metafora 

Jocul de rol

Munca individual` [i de grup

MATERIALE NECESARE

Creioane carioca sau creioane colorate

Coli A4 sau blocuri de desen

Acuarele [i pensule

Lut sau plastilin`

Materiale pentru m`[ti (carton, pene, lipici, folie de aluminiu)

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Unii copii s-ar putea s` nu fie preg`ti]i s` discute despre partea lor negativ` sau despre anxiet`]ile,
temerile lor [i, \n acest caz nu este bine s`-i for]a]i. Dac` vor spune „eu nu am nici un monstru” pute]i s`-
l ruga]i s` deseneze un monstru oarecare [i apoi pute]i utiliza \ntreb`rile din exerci]iu. Modelajul \l ajut`
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pe copil s` se exprime, s`-[i descarce anxiet`]ile, frustr`rile, pe acea bucat` de lut sau plastilin`. Masca
va oferi copilului un mijloc de interac]iune cu “monstrul” [i o metod` de cucerire [i transformare. Jocul
de rol \i va da posibilitatea de exprimare verbal`. Nonverbalul [i verbalul sunt foarte bine utilizate \n acest
exerci]iu.

3.9. “OMIDA LIDA”

Este un exerci]iu care stimuleaz` creativitatea [i \mbog`]e[te vocabularul copilului. Copiii care particip`
la acest exerci]iu se cunosc [i colaboreaz` bine \n grup.  

OBIECTIVELE URM~RITE

� Dezvoltarea abilit`]ilor de comunicare;

� Stimularea creativit`]ii; 

� |mbog`]irea vocabularului;

� Facilitarea sponaneit`]ii;

� Dezvoltarea valorilor morale;

� Facilitarea autocunoa[terii [i a autocontrolului.

UTILIZARE:

� Permite copiilor s`-[i exprime sentimentele, tr`irile, anxiet`]ile, legate de evenimente din via]a lor;

� Dezvolt` imagina]ia;

� Contribuie la \mbog`]irea vocabularului;

� Le dezvolt` strategii de rezolvare a conflictelor [i problemelor;

� |i ajut` s` se exprime pe sine prin imaginile [i povestirile create;

� Antreneaz` aten]ia distributiv`.

DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1

Fiecare copil este rugat s` scrie o poveste despre animale, plante, oameni sau obiecte. Dup` ce au scris
aceste povestioare, sunt ruga]i s` fac` [i un desen care s` reprezinte secven]e din povestioara lor. 

Povestirile lor vor ajunge la dumneavoastr` pentru a lua din fiecare poveste câte ceva [i a alc`tui o
poveste a grupului. Din unele pove[ti ve]i lua personaje, din altele ac]iuni, expresii, astfel \ncât nici o
lucrare s` nu r`mân` pe dinafar`. Modelul dup` care este bine s` alc`tui]i povestea este: personajul
principal, un drum de ini]iere, o \ntâmplare care-l schimb`, \ntoarcerea [i finalul fericit, pozitiv. Dup` ce
a]i combinat pove[tile \n a[a fel \ncât s` face]i una singur` este bine s` o citi]i \n fa]a copiilor iar ace[tia
s`-[i recunoasc` personajele sau ac]iunile din propriile povestiri. 

|n situa]iile \n care copiii nu [tiu s` scrie \i pute]i ruga s` deseneze animale, plante, obiecte, apoi s` v`
descrie verbal ce au desenat. Dumneavoastr` ve]i nota tot ce au spus ei [i ve]i alc`tui o poveste, pe care
o ve]i citi \ntregului grup.
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EXEMPLU

I-am rugat pe copii s` scrie o poveste despre animale, plante, oameni sau obiecte. Fiecare au f`cut câte
o poveste, apoi \mpreun` cu colegul meu am combinat pove[tile astfel \ncât l-a sfâr[it s` existe o singur`
poveste. 

Pove[tile copiilor au fost foarte frumoase [i cu multe ac]iuni [i personaje. Le-am selectat cu mare grij`,
dar [i cu mare interes. Ac]iunile pe care copii le-au descris ne-au ajutat foarte mult.

Povestea grupului a fost o mare [i pl`cut` surpriz` [i pentru noi [i pentru copii. Sper`m s` v` bucura]i
\mpreun` cu noi de ea.

“Era odat` ca niciodat`, o omid` mic` [i verde. 

P`rin]ii ei spuneau „Omida Lida” [i-o alintau mereu deoarece era singurul “copil al familiei”. 

Casa lor, de varz` ro[ie, era una dintre cele mai frumoase [i mai \ngrijite din sat. Erau to]i trei tare ferici]i
[i juc`u[i.  

Bucuria lor nu a durat \ns` foarte mult. Vara era pe terminate, toamna se apropia cu pa[i rapizi, ziua
recoltei nu era prea departe. 

Ca \n fiecare an, la venirea toamnei, p`rin]ii omidei au fost nevoi]i s` mearg` \n c`utarea hranei. 

Pe când erau pleca]i dup` mâncare, o turm` de oi sc`pat` de sub controlul lui D`nu], a intrat \n gr`dina
de varz` [i a distrus tot ce a mai r`mas. Noroc cu o creang` c`zut` din prunul de vizavi, de care s-a ag`]at
biata Lida, c` altfel oile cele lacome o mâncau [i pe ea. 
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|ntre timp, Chi], [oricelul cel iste] tocmai [i-a p`r`sit comoda-i cutie de conserve, aflat` \n casa Roxanei
[i porni \n c`utarea bilei de argint pe care aceasta o pierduse pe uli]ele satului. Tot mergând, d`du peste
biata Omida Lida, care plângea [i-[i c`uta disperat` p`rin]ii, ag`]at` de o creang` c`zut` din prun. Chi] i-
a propus s` mearg` \mpreun` cu el \n c`utarea bilei de argint. Omida \ns` nu putea merge a[a repede ca
[oricelul, [i a preferat s` r`mân` acolo, rugându-l, dac` din \ntâmplare se \nt\lne[te cu p`rin]ii ei, s` le
spun` unde s` o g`seasc`. 

{oricelul \[i lu` r`mas bun de la omid` [i, când s` plece, v`zu c` se apropie de ei un c`lu] tare vesel. Au
aflat c`-l cheam` Fritz, [i c` se antreneaz` pentru un concurs. Fritz le-a propus s` se urce pe el [i s`
porneasc` \mpreun` la drum \n c`utarea p`rin]ilor [i a bilei de argint.  A[a au [i f`cut [i au plecat to]i trei
\ncrez`tori.

Spre diminea]` când soarele nu-[i aruncase primele priviri peste câmp, [oricelul nu o mai z`ri pe omid`
\n coama lui Fritz. Au strigat-o, au c`utat-o dar nu era de g`sit. Scuturându-[i capul nedumerit [i
\ngrijorat, c`lu]ul z`ri \n iarb` o gogoa[` de m`tase \n care se mi[ca ceva. Credeau c` este un OZN venit
de pe Marte care le-a r`pit prietena. Erau s` cad` pe spate când, din acel obiect ciudat, care tremura ie[i
un fluture foarte frumos. |l \ntrebar` imediat dac` a v`zut-o acolo \n OZN pe Omida Lida, iar acesta le-a
spus c` este chiar ea, c` s-a transformat \ntr-un fluture. Nu le venea s` cread` ochilor [i urechilor cele
v`zute [i auzite “cum s` fie omida Lida c` acesta este un fluture iar ea era o omid`”. Lida le-a explicat c`
fiecare omid` se transform` \n fluture. Acest lucru \nseamn` c` omida a crescut. 

{i-au continuat apoi drumul [i tot mergând ei au \nâlnit o g`in` care \[i clocea ou`le. Ea era tare suparat`
cu unul din ou` era tot rece [i nu era la fel de frumos ca celelalte. Cei trei au spus c` o vor ajuta dar c`
trebuie s` vad` cu ochii lor ou`le. Când g`ina le-a ar`tat cuibarul cu ou`, [oricelul a z`rit imediat bila
Roxanei. Le-a spus tuturor despre bila Roxanei [i au lini[tit-o pe g`in`. Au luat bila [i au pornit spre cas`. 

|ntr-o poieni]` un leu p`zea o floare [i era tare mirat c` nimeni nu are nevoie de crinul fermecat care
vindec` orice boal` [i c` el va trebui s` stea o ve[nicie p`zind floare. C`lu]ul i-a propus s` ia crinul cu ei
[i s` plece \mpreun` la drum. Leul l-a ascultat [i au pornit la drum. 

Dup` \nc` o zi de mers, spre sear`, biata Lida nu mai spera s`-[i \ntâlneasc` p`rin]ii când, dintr-un lan de
flori, au auzit un plânset [i o jale mare. Alergar` to]i \nspre acel loc [i ce v`zur`: un fluture plângea
deoarece so]ia lui era foarte bolnav`, el nu o putea ajuta [i mai aveau câteva zile pân` la venirea Vântului
Rece ca s`-[i g`seasc` fica, pe Lida, pe care o pierduser`. Privind cu aten]ie leul observ` c` aripa dreapt`
a so]iei fluture era zdrobit`. Auzindu-le povestea Lida s-a mirat c` p`rin]ii ei nu au recunoscut-o, dar acum
to]i erau fluturi. Chi] cel iste] i-a l`murit pe loc. Mare le-a fost bucuria când au aflat c` Lida este chiar fiica
lor. Bucuria era umbrit` de boala mamei, dar leul g`si solu]ia: “S` o a[ez`m \n crinul cel fermecat [i se
va vindeca”. Fritz cu buzele lui moi, o lu` [i o a[ez` \n crin. Nu mic` le fu mirarea când mama flutura[ului
s-a ridicat din floare [i a \nceput s` zboare cântând de bucurie. 

Ferici]i au pornit spre cas` unde \i a[tepta Roxana. Bila de argint era un cadou pre]ios pentru ea [i pentru
bunica ei. Ajun[i acas` C`lu]ul Fritz a continuat antrenamentele iar ceilal]i \l \ncurajau. 

|n prim`var` a câ[tigat cupa de aur \mpreun` cu micul s`u prieten Edi, f`când o curs` de vis.
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Momentul 2

|n crearea unei pove[ti pute]i, de asemenea, da copiilor un \nceput de poveste iar ei s` o continue. 

Momentul 3

Copiii sunt ruga]i s` deseneze pe o foaie secven]e din povestea lor sau chiar \ntreaga poveste. Dup` ce
[i-au ilustrat propria poveste, sunt ruga]i s` fac` \mpreun` un desen al pove[tii create de \ntregul de grup.

De asemenea, pot modela din lut personajele acestei povestiri.

Partea a III-a
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Momentul 4

Copiii pot construi o poveste din imagini. La acest exerci]iu este bine s` grupa]i copiii câte doi. Da]i apoi,
copiilor reviste din care pot decupa cât mai multe imagini. Dup` ce au decupat, sunt invita]i s` con-
truiasc` o poveste. La sfâr[it s`-[i scrie numele [i titlul pove[tii. Dup` ce au terminat fiecare pereche \[i
va prezenta povestea \n fa]a \ntregului grup.

METODELE UTILIZATE

Dialogul 

Desenul

Metafora [i povestirea

Modelajul 

Colajul

Munca individual` [i de grup

MATERIALE NECESARE

Creioane carioca sau creioane colorate

Coli A4 sau blocuri de desen

Lut 

Carton 
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Reviste

Foarfece 

Scotch 

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

|n exemplul de mai sus se pot observa o multitudine de personaje [i de ac]iuni. Din povestioarele copiilor
pute]i lua personaje, ac]iuni, expresii formulate de ei. Dumneavoast` pute]i contribui cu propriile idei la
alc`tuirea pove[tii finale. Povestea final`, \mpreun` cu desenul [i cu modelajul pot fi expuse \n clas` sau
\ntr-o sal` unde s` o poat` admira cu to]ii.

3.10. “DRUMUL PRINTRE PLANETE”

Este un exerci]iu care este indicat pentru momentul \n care grupul s-a format [i urmeaz` o perioad` de
\ntrerupere a \ntâlnirilor sau \ncheierea unei terapii de grup. Tema abordat` este “drumul de ini]iere”. Din
aceast` cauz` este de preferat s` aplica]i acest exerci]iu atunci când membrii grupului se despart sau se
\ncheie o perioad` de terapie. De asemenea, poate fi utilizat cu succes când unul dintre copii trece printr-
o perioad` de criz`: divor]ul p`rin]ilor, pierderea unui membru al familiei, plecarea \n adop]ie, apari]ia
unui nou copil \n familie. 

Poate fi prezentat [i aplicat ca o poveste sau joc de rol \n episoade, urmând cadrul basmului „Micul Prin]”
de Saint-Exupery, dar orice modificare de personaj e binevenit`. Se poate desf`[ura de-a lungul unei
singure \ntâlniri sau pe parcursul a cel mult trei \ntâlniri consecutive.

OBIECTIVELE URM~RITE

� Perfec]ionarea abilit`]ilor [i dexterit`]ii manuale; 

� Cre[terea capacit`]ii de comunicare inter-personal`;

� C`utarea de solu]ii individuale [i/sau colective la o situa]ie de criz`;

� Dezvoltarea creativit`]ii; 

� G`sirea unor solu]ii individuale [i de grup la crizele scenariilor de via]` individuale [i de grup;

� Cre[terea nivelului de integrare social` a beneficiarilor;

� Cre[terea stimei de sine [i autocunoa[terea.

UTILIZARE

� Permite copiilor s`-[i exprime sentimentele;

� Antreneaz` munca \n grup [i munca individual`;

� Ajut` participan]ii s` se cunoasc` pe ei [i mediul din care provin;

� Antreneaz` imagina]ia;

� Ofer` solu]ii la conflictele personale [i de grup \n situa]ii de criz`.
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DESCRIEREA EXERCI}IULUI

Momentul 1

Se cite[te povestea „Micul Prin]” de Saint-Exupery. O pot citi pe rând to]i copiii sau o pute]i citi dumnea-
voastr` \n fa]a lor.

Aceast` poveste e util` \n lucrul cu copiii, deoarece ofer` o cauz` nobil`, u[or de \n]eles de c`tre copii:
salvarea unei flori de pe planeta Prin]ului [i drumul acestuia printre stele, cu o mul]ime de \ntâlniri de-a
lungul c`rora se maturizeaz`.

Un copil este rugat s`-[i deseneze o planet` ca o floare. Ceilal]i copii vor desena la alegere:

-   o vulpe

-   Regele-Timp

-   un [arpe

-   un de[ert

-   un avion

La apari]ia fiec`rui nou personaj \n poveste, dup` citirea pasajului care relateaz` \ntâlnirea prin]ului cu
acesta se alege copilul care va desena personajul respectiv. De exemplu, dup` \ntâlnirea cu vulpea, se
alege copilul care va desena vulpea, etc. Dup` terminarea citirii pove[tii, se \ncepe desenarea
personajelor din poveste, se poate discuta despre toate personajele [i se pot juca scenele \ntâlnirilor din
povestea ini]ial`. 
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Momentul 2

Fiecare copil este rugat s`-[i confec]ioneze o planet` apoi s` o deseneze sau s` o picteze. Fiecare copil
va vorbi despre planeta lui, \i va da un nume, va spune cine locuie[te pe ea, ce fel de planet` este. Poate
avea loc o discu]ie despre stele [i faptul c` fiecare din noi are o stea care \i apar]ine [i \l protejeaz`. Dup`
ce au construit planetele vor construi \mpreun` o orbit` pe care le vor putea lansa. De obicei lansarea
planetelor coincide cu un drum pe care planetele (copiii) \l vor parcurge. Copiii vor descrie cum este acel
drum [i mai ales ce vor face planetele \n aceast` c`l`torie. E foarte important ca cei care au construit
planetele s` \n]eleag` faptul c` acestea vor deveni stele, iar ei le vor putea vedea \n fiecare sear`, iar
steaua lor va fi cea care str`luce[te mai tare. Aceast` form` de reper exterior \i va face pe copii s` nu se
mai simt` singuri [i le va da speran]` \n momentele grele. 

„Constela]ia“ instalat` pe cer poate fi botezat` [i se poate vorbi de faptul c`, totu[i, grupul va r`mâne
\mpreun` prin stelele care sclipesc pe cer.

METODELE UTILIZATE

Dialogul 

Desenul sau pictura 

Metafora [i povestirea

Munca individual` [i de grup

MATERIALE NECESARE

Povestea „Micul Prin]”, de preferat \ntr-o edi]ie ilustrat`

Acuarele [i pensule

Cartoane

Diverse materiale din care pute]i construi planetele [i orbita (buc`]i de burete, sfoar`, sârm`, nuiele,
mingi, polistiren)

OBSERVA}II {I RECOMAND~RI

Atunci când afla]i c` unul din membrii grupului trebuie s` fac` o c`l`torie dificil`, lung`, important`
pentru el, pute]i folosi acest exerci]iu. La fel, poate fi utilizat ca o form` de ritual de desp`r]ire sau
\ncheiere a unei perioade de lucru cu un grup.

Boala florii din povestea ini]ial` devine pretextul discut`rii problemei reale, care poate fi transferat`
asupra florii. Prin]ul din poveste caut` o solu]ie, iar copiii vor fi stimula]i prin intermediul acestui exerci]iu
s` rup` barierele ridicate \n poveste, unde nu se spune \n mod clar dac` floarea a fost sau nu salvat`.
Aceste bariere vor fi rupte cu mai mare u[urin]` de c`tre copii astfel:

- cu ocazia povestirii \ntâlnirii prin]ului cu Regele-Timp, se poate \nv`]a no]iunea de timp m`surabil;
ceasul ne spune cum trece timpul, no]iunea de noapte [i zi, s`pt`mâni, luni, ani, secole, milenii;

- cu ocazia povestirii \ntâlnirii cu vulpea, se poate asimila no]iunea de câ[tigare a \ncrederii prin comu-
nicare eficient`, cunoa[terea celorlal]i prin apreciere reciproc`, no]iunea de r`bdare [i de predictibilitate;

- cu ocazia povestirii drumului prin]ului prin de[ert, copiii pot pune \n de[ert tot felul de creaturi sau
plante, care reprezint` una din fricile importante pentru ei \n acel moment sau o dovad` de empatie cu
suferin]a prin]ului din poveste;
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- cu ocazia \ntâlnirii prin]ului cu [arpele, pot ie[i la iveal` \n mod foarte pregnant frici sau angoase ale
copiilor;

- la descoperirea avionului, se poate negocia cu copii sfâr[itul pove[tii; unii copii prefer` s` repare
avionul sau s` g`seasc` alt` solu]ie decât cea prezentat` \n povestea original`.

Transformarea – schimbarea \n pozitiv de care e nevoie \n finalul exerci]iului va marca desp`r]irea de unul
din copii sau va oferi o solu]ie metaforic` la rezolvarea bolii florii de pe planeta prin]ului. Pentru ca o
astfel de solu]ie s` r`mân` \n sufletul copiilor, putem aborda exerci]iul cu sau f`r` povestea „Micul Prin]”.
Important` r`mâne, \ns`, câ[tigarea \ncrederii copiilor \n viitorul ce le st` \n fa]`.
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