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Ghid de bune practici

Capitolul 1. Creștem împreună prin Art-Terapie

Proiectul Creştem împreună prin Art-terapie dezvoltat de Asociaţia 
Clara în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi are drept 
scop creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate copiilor cu deficienţe mentale 
şi susţinerea serviciilor de incluziune activă în vederea prevenirii excluziunii soci-
ale a acestora. Identificarea unor probleme ca: discriminarea copiilor cu deficienţe 
mentale de către comunitate, lipsa spaţiilor şi a dotărilor pentru desfăşurarea acti-
vităţilor, a unor instrumente de diagnostic de actualitate şi a unor metode de lucru 
inovative, relevă importanţa implementării proiectului. Beneficiarii direcţi sunt 150 
de copii din şcoala speciala, 150 de elevi din învăţământul de masa şi 20 de cadre 
didactice. 
Obiectiv general: Creșterea calității serviciilor sociale furnizate copiilor și tine-
rilor cu deficiențe mentale și susținerea serviciilor de incluziune activă în vederea 
prevenirii excluziunii sociale a copiilor și tinerilor cu cerințe educative speciale.

Obiective specifice:
O1: Dezvoltarea abilităților de viață a unui număr de 150 de copii cu deficiențe 
mentale de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” prin participarea la servicii 
complementare educativ-recreative de dezvoltare a abilitatilor de viata, desfășurate 
prin art-terapie;
O2: Creșterea accesului la activități educativ-recreative pentru 150 de copii cu defi-
ciențe mentale de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” prin asigurarea unui 
spațiu special amenajat pentru astfel de activități;
O3: Prevenirea excluziunii sociale a minim 150 de copiii cu deficiențe mentale de 
la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” prin desfășurarea unor activități educa-
tiv-recreative împreună cu copii din școlile de masă;
O4: Identificarea si dezvoltarea de abordări inovative ale furnizării de educație 
speciala si servicii sociale de baza de către 20 de cadre didactice care lucrează în 
domeniul educației și  asistenței copiilor cu deficiențe mentale de la Liceul Tehno-
logic Special ”Ion Pillat”;
O5: Creșterea implicării și a gradului de toleranță față de copiii cu deficiențe men-
tale, a 150 de copii din clasele I-VIII din învățământul de masă, prin participarea la 
ateliere comune de art-terapie;
O6: Dezvoltarea unui parteneriat public-privat în scopul creșterii calității servicii-
lor sociale oferite grupurilor vulnerabile, între Asociația Clara și  Liceul Tehnologic 
Special ”Ion Pillat”. 
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Beneficiarii proiectului
Beneficiari direcți:

1. 150 de copii din clasele I – VIII de la  Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” 
care își  vor dezvolta abilitățile de viață prin intermediul activităților edu-
cativ-recreative din cadrul proiectului și vor beneficia de un spațiu special 
amenjat și de materiale educativ-recreative inovative. În alegerea grupului 
țintă s-a luat în considerare importanța dezvoltării și a fixării unor deprinderi 
de viață fundamentale (identitatea ființei umane, raportarea la grupurile de 
apartenență, comunicare și relaționare, reguli și norme de conduită civică 
etc). Cei 150 de copii incluși în grupul țintă vor participa la activitățile edu-
cativ-recreative în grupe de câte 10 copii, constituite în funcție de anumite 
criterii, precum vârstă, dezvoltare mentală etc. Prin implicarea în activitățile 
cu copiii din școlile de masă, copiii cu dizabilități își vor dezvolta abilitățile 
de comunicare, relaționare și implicare în comunitate.;

2. 20 cadre didactice care lucrează în mod direct cu cei 150 de copii cu dizabi-
lități. În  urma întâlnirilor de lucru din cadrul proiectului, cadrele didactice 
vizate vor identifica și vor dezvolta practici inovative de lucru cu copiii 
cu dizabilități din cadrul  Liceului Tehnologic Special ”Ion Pillat”. Cadrele 
didactice vor beneficia de instrumente psihologice și materiale didactice ino-
vative și de actualitate, pe care le vor putea folosi (atât pe parcursul proiec-
tului, cât și ulterior), pentru dezvoltarea abilităților copiilor cu care lucrează;

3. 150 de elevi din învățământul de masă vor participa la activități desfășurate 
împreună  cu copiii din cadrul  Liceului Tehnologic Special ”Ion Pillat”, 
în cadrul atelierelor de art-terapie. Acești elevi vor fi selectați din cadrul 
a 4 școli cu experiență în desfășurarea activităților inclusive, în funcție de 
următoarele criterii: vârsta apropiată de cea a celor 150 de copii de la școala 
specială, recomandarea primită din partea cadrelor didactice și interesul și 
disponibilitatea de a participa la activitățile propuse în cadrul proiectului. În 
urma participării la proiect, cei 150 de copii își vor dezvolta toleranța față de 
grupurile vulnerabile, abilități de comunicare și relaționare;

4. 8 cadre didactice din cadrul a 4 școli din învățământul de masă vor participa 
la  activitățile desfășurate în cadrul atelierelor comune de art-terapie. Fiecare 
școală va selecta câte doi profesori (unul din ciclul primar și unul din ciclul 
gimnazial), în funcție de experiența în implicarea în activități extrașcolare și 
de disponibilitatea lor de a lua parte la atelierele desfășurate în cadrul pro-
iectului. În urma participării la proiect, cele 8 cadre didactice vor lua contact 
cu metode de lucru cu persoane cu cerințe speciale și vor putea desfășura 
astfel de activități, pe viitor, în colaborare cu alte instituții de profil. 
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Beneficiari indirecți:
1. Toți elevii Liceului Tehnologic Special ”Ion Pillat” (aproximativ 243 de 

elevi) vor  putea beneficia de spațiul special amenjat și de materialele din 
cadrul acestuia, pentru a desfășura diverse activități educativ-recreative;

2. Toate cadrele didactice din  Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” vor avea 
acces și vor  putea utiliza ghidul de bune practici în domeniul educației și 
asistenței copiilor cu dizabilități mentale, dezvoltat în urma întâlnirilor de 
lucru din cadrul proiectului;

Activități propuse în cadrul proiectului:
1. Amenajarea Centrului educativ – recreativ ”Regatul minunilor”. Acest spațiu 

va fi reabilitat și dotat în cadrul proiectului cu toate materialele educativ-recrea-
tive necesare pentru desfășurarea activităților de art-terapie cu copiii din cadrul 
liceului special si a scolilor din invatamantul de masa, implicate in proiect.

2. Evaluarea psihopedagogică  a celor 150 de copii înscriși în grupul țintă, în 
vederea  realizării profilului psihopedagogic al acestora. Rezultatele obținute 
vor fi analizate, iar concluziilor vor fi incluse într-un studiu care va oferi o ima-
gine de ansamblu asupra dificultăților cu care se confruntă copiii cu deficiențe 
din clasele I-VIII de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat”.

3. Desfășurarea a 60 de ateliere de art-terapie pentru dezvoltarea abilităților de 
viață care  dezvoltă inteligența emoțională, stimulează toate canalele senzoriale 
și creativitatea, facilitează comunicarea interpersonală și sociabilitatea copii-
lor. Art-terapia facilitează adaptarea copiilor cu nevoi speciale prin incluziune 
socială (în cadrul activităților artistice desfășurate împreună cu copiii din învă-
țământul de masă). Printre activitățile atelierelor de art-terapie se vor număra: 
ateliere de modelaj, ateliere de dans, ateliere de pictură, ateliere de muzică, etc.

4. Desfășurarea unor ateliere de dezvoltare a bunelor practici în învățământul spe-
cial la  care se vor discuta metodele de lucru cu persoanele cu deficiențe men-
tale și se vor prezenta materiale de lucru (studii de caz, fișe de lucru, schimb 
de bune practici, probleme întâmpinate în lucrul cu copiii cu cerințe speciale 
etc). Informațiile obținute în urma desfășurării atelierelor de dezvoltare a bune-
lor practici în învățământul special, vor fi incluse într-o publicație, denumită 
”Ghid de bune practici în domeniul educației  și asistenței  copiilor cu defici-
ențe mentale”.

5. Spectacolul ”Sărbătoarea Regatului” este un eveniment care marchează finalul 
proiectului și se desfășoară cu participarea tuturor copiilor incluși în proiect 
(atât din învățământul special, cât și din învățământul de masă).  Scopul acestui 
spectacol este de a oferi o vizibilitatea sporită activităților desfășurate pe toată 
perioada proiectului în spațiul comunității locale și a părinților și de a pune în 
evidență experiențele acumulate de către copii, prin activitățile educativ-recre-
ative și atelierele de art-terapie. 
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Capitolul 2.
Caracteristicile copiilor cu deficienţe mentale sau asociate

În cadrul proiectului “Creştem împreună prin art-terapie” participă copii cu 
deficienţe intelectuale sau asociate, care au caracteristici specifice ale funcţionării 
în ceea ce priveşte comunicarea, capacităţile sociale, abilităţile şcolare, etc. 

1. Deficiența de intelect reprezintă o insuficiență globală ce vizează 
întreaga  personalitate, structură, organizare, dezvoltare intelectuală, afectivă, psi-
homotrică, comportamental-adaptativă, de natură ereditară sau dobândită în urma 
unei leziuni organice sau funcționale a sistemului nervos central, care se manifestă 
încă din primii ani de viață, în grade diferite de gravitate în raport cu nivelul mediu 
al populației cu urmări directe în ceea ce privește adaptarea socio-profesională, 
gradul de competență și autonomie personală și socială (Verza, 1994).  

Cea mai frecventă manifestare a retardării mentale este performanța în 
mod contant scăzută la toate tipurile de activități intelectuale, incluzând învățarea, 
memorarea de scurtă durată, folosirea conceptelor și rezolvarea problemelor. De 
exemplu, lipsa deprinderilor vizual-spațiale poate conduce la unele dificultăți prac-
tice precum capacitatea de a se îmbrăca sau pot exista dificultăți disproporționate 
de limbaj ori în contactele sociale, ambele fiind puternic asociate cu o tulburare de 
comportament. La copilul cu deficiențe mentale, spre deosebire de copilul normal, 
problemele comune de comportament ale copilăriei apar când el înaintează în vâr-
stă, este mai dezvoltat fizic și durează mai mult timp. Astfel de probleme de com-
portament se ameliorează încet pe măsură ce copilul crește. În același timp, există 
ameliorări ale performanței la testele de inteligență. 

Tipuri de deficiență mentală
În prezent, există trei sisteme principale de clasificare a retardării mentale: 

DSM-IV-TR (APA, 2000), AAMR și Sistemul educațional. DSM-IV-TR (APA, 
2000) stabilește patru grade de severitate a retardării mentale, pe baza funcționării 
intelectuale și a expectanțelor asociate. Astfel, retardarea mentală poate fi ușoară, 
moderată, severă și profundă. Această clasificare ia în considerare nivelul intelec-
tual și este însoțită de o serie de caracteristici și performanțe anticipate specifice 
fiecărui nivel de disfuncție. 85% dintre persoanele diagnosticate cu retard mental 
suferă de o formă ușoară. Retardarea mentală apare în categoria tulburărilor dia-
gnosticate pentru prima dată în perioada de sugar, în copilărie sau adolescență, 
deoarece unul din principalele criterii este debutul înaintea vârstei de 18 ani. 

Pseudodeficienţa mentală
Termenul de pseudodeficiență mentală se referă la acele categorii de copii cu 

întârziere sau încetinire în dezvoltarea psihică, cu blocaje emoționale, cu carențe 
educative, care sunt determinate , în general, de factori de origine externă și al căror 
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randament școlar și rezultatele la unele teste psihologice sunt similare cu cele ale 
deficientului mental. 

Deficienţa mentală uşoară se caracterizează printr-o valoare a IQ situată între 
50 şi 70/75 și este întâlnită la aproape 4 din 5 copii cu deficiență mentală. De obicei, 
înfățișarea lor nu prezintă nimic deosebit și orice deficite senzoriale ori motorii sunt 
abia sesizabile. Majoritatea dezvoltă mai mult sau mai puțin capacități normale de 
limbaj și comportament social în timpul anilor preșcolari și retardarea lor mentală 
poate să nu fie niciodată identificată. În viața de adult aceștia pot trăi independent, 
în mediul obișnuit, deși pot necesita ajutor pentru locuință și serviciu sau pentru 
condiții de stres neobișnuite.  Întreaga lor dezvoltare prezintă un decalaj faţă de cea 
a celorlalţi copii de vârsta lor, manifestată în domeniul:

•	 limbajului - printr-o uşoară întârziere în achiziţia lui, vocabular sărac, uti-
lizarea de propoziţii simple;

•	 gândirii - prin predominarea gândirii concrete;
•	 motricităţii – întârziere în apariţia mersului, lipsa unor etape anterioare 

mersului; 
•	 coordonare deficitară;
•	 jocului – nivelul de dezvoltare al jocului este corespunzător unui stadiu 

inferior, sărăcie în ceea ce priveşte imaginaţia şi formele de joc practicate;
•	 autonomie și socializare – controlul sfincterian se formează mai tîrziu, 

pot apărea unele dificultăţi privind îmbrăcatul/ dezbrăcatul datorită şi 
problemelor de coordonare, iar din punctul de vedere al socializării pot 
fi foarte sociabili sau dimpotrivă retraşi, închişi ori pot prezenta tulburări 
comportamentale.
Deficienţa mentală moderată se caracterizează printr-o valoare IQ între 

35 și 49 și reprezintă 12% dintre persoanele cu retard mental. Cei mai mulți dintre 
ei pot vorbi sau cel puțin pot învăța să comunice și majoritatea pot învăța să se 
autoîngrijească, însă sub supraveghere. Ca adulți, pot de obicei să încerce o muncă 
simplă de rutină și să se descurce. 

Aceștia prezintă următoarele caracteristici privind dezvoltarea în ansamblu:
•	 limbajul, comunicarea: poate prezenta forme diferite de la nedezvoltarea 

limbajului activ până la vorbirea în propoziţii simple de 2-3 cuvinte; în 
toate cazurile, limbajul apare mult mai târziu decât perioada considerată a 
fi corespunzătoare (18 luni – 2 ani); vocabularul şi comunicarea verbală se 
reduc la subiecte familiare;

•	 gândirea: se apreciază că nu depăşeşte nivelul unui copil de 7 ani;
•	 motricitatea: deficitară atât sub aspectul nivelului de dezvoltare atins (care 

uneori se limitează la mers cu ajutor), cât şi al coordonării mişcărilor;
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•	 jocul: este frecvent stereotip, limitat la unul sau două obiecte, jucării; înţe-
lege mai greu regulile unui joc fie el cât de simplu;

•	 autonomia, socializarea: unii dintre ei nu îşi formează controlul sfincterian 
nici la vârste mai mari, sunt dependenţi într-o măsură destul de mare de 
familie.

Deficienţa mentală severă se caracterizează printr-o valoare IQ de 20 – 34 și 
afectează 7% din persoanele cu deficiență mentală. În anii preșcolari, dezvoltarea 
lor este foarte încetinită. Mulți dintre ei pot fi instruiți să se autoîngrijească sub 
supraveghere atentă și să comunice într-un limbaj simplu. Ca adulți pot încerca 
munci simple și să se angajeze în activități sociale limitate. Printre retardații severi 
un mic număr de ”idioți savanți” au capacități cognitive strict limitate la un anumit 
domeniu și care sunt în mod normal asociate cu inteligența superioară.  Deficiența 
mentală severă este acea formă de deficienţă mentală care ridică cele mai multe şi 
mai grave probleme, atât pentru familie cât şi din punctul de vedere al recuperă-
rii. Sunt aproape în totalitate dependenţi de familie, comunicarea lor se limitează 
frecvent la exprimarea unor nevoi biologice, jocul este stereotip şi de multe ori îşi 
folosesc propriul corp drept obiect de joacă, de producere a plăcerii. 

Deficiența mentală profundă se caracterizează printr-o valoare IQ sub 20 și 
reprezintă mai puțin de 1% dintre persoanele cu retard mental. Nivelul mental nu 
depășește 2 sau 3 ani și se remarcă în copilăria mică un retard masiv al tuturor 
achizițiilor, acestea rămânând adesea incomplete. Autonomia conduitelor din viața 
cotidiană este parțială (alimentare, toaletă, control sfincterian), însă în cadrul unui 
climat corespunzător pot fi ameliorate. Limbajul este cvasi-inexistent, redus la 
câteva cuvinte sau foneme. Acești pacienți depind de un terț, cel mai ades de o 
structură instituțională. 

2. Tulburări asociate

Conform DSM-IV-TR persoanele cu retard mental sunt de trei – patru ori mai 
expuși riscului de comorbiditate decât restul populației. Diagnosticul în acest caz 
este mai complex, deoarece caracteristicile patologice obișnuite pot fi modificate 
din cauza retardării. Cele mai frecvente tulburări comorbide sunt: ADHD, tulbură-
rile afective, tulburările de dezvoltare pervazive (PDD), ticurile motoare și tulbură-
rile mentale cauzate de o afecțiune medicală. 

Tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție (ADHD)

Elementul esențial al tulburării de hiperactivitate/ deficit de atenție îl constituie 
un pattern persistent de inatenție și/ sau de hiperactivitate – impulsivitate, care este 
mai frecvent și mai sever decât este observat de regulă la persoanele cu un nivel 
comparabil de dezvoltare. Unele simptome de hiperactivitate, impulsivitate sau 
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neatenție trebuie să fie prezente înainte de vârsta de 7 ani, deși multe persoane sunt 
diagnosticate după ce simptomele au fost prezente timp de mai mulți ani.

Inatenția se poate manifesta în situații școlare, profesionale sau sociale. Persoa-
nele cu această tulburare pot fi incapabile să-și concentreze atenția asupra detaliilor 
sau pot face erori prin neglijență în efectuarea temelor școlare sau a altor sarcini. 
Activitatea este adesea dezordonată, efectuată neglijent și fără un plan gândit. Pot 
exista treceri frecvente de la o activitate neterminată la alta. Sarcinile care cer efort 
mental susținut sunt considerate neplăcute și evitate de cele mai multe ori.  

Hiperactivitatea se manifestă prin foit sau răsucit, prin a nu rămâne așezat când 
este cazul, prin alergat sau cățărat în situații în care acest lucru este inadecvat, prin 
dificultăți în a se juca, de a se angaja liniștit în activități distractive sau de a vorbi 
excesiv. La adolescenți sau la adulți simptomele de hiperactivitate iau forma unor 
sentimente de neliniște și de dificultate de a se angaja în activități sedentare care 
trebuie să se desfășoare în liniște. 

Impulsivitatea se manifestă ca diciultate în amânarea răspunsurilor, formula-
rea răspunsurilor înainte ca întrebarea să fi fost complet adresată, dificultăți în a-și 
aștepta rândul și întreruperea sau deranjarea altor persoane până la cauzarea dificul-
tăților în situații școlare, profesionale sau sociale. 

Deși multe persoane prezintă atât simptome de inatenție, cât și de hiperactivi-
tate-impulsivitate, există persoane la care predomină unul dintre aceste pattern-uri. 

a) Tipul predominant neatent

•	 Nu acordă atenție detaliilor;

•	 Prezintă dificultăți în menținerea atenției mai mult timp;

•	 Pare că nu ascultă când i se vorbește direct;

•	 Este încapabil să-și termine treburile;

•	 Are dificultăți de organizare;

•	 Evită să se angajeze în sarcini care necesită un efort mental susținut;

•	 Pierde lucruri necesare;

•	 Este ușor de distras;

•	 Este uituc.

Diagnosticul se pune atunci când sunt prezente cel puțin 6 dintre aceste 
simptome.
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b) Tipul predominant hiperactiv-impulsiv

•	 Agitație sau neliniște;

•	 Dificultăți în a rămâne așezat;

•	 Motricitate excesivă;

•	 Dificultăți de a se angaja în activități distractive în liniște;

•	 Logoree permanentă, comentarii;

•	 Nerăbdare, dificultăți în a-și aștepta rândul;

•	 Întreruperea sau deranjarea celorlalți.

 În medie, nivelul intelectual, evaluat prin teste IQ individuale este cu câteva 
puncte mai scăzut la copiii cu această tulburare, în comparație cu egalii. În același 
timp este evidențiată și marea variabilitate a IQ-ului, persoanele cu ADHD putând 
prezenta dezvoltare intelectuală deasupra mediei sau fiind supradotați. 

Tulburările de dezvoltare pervazivă (PDD)
Tulburările de dezvoltare pervazivă se caracterizează prin deterioarare 

severă și pervazivă în diverse domenii de dezvoltare: aptitudini de interacțiune 
socială reciprocă, aptitudini de comunicare sau prezența unui comportament, inte-
rese și activități stereotipe. Majoritatea persoanelor cu PDD suferă și de retardare 
mentală comorbidă. 
 Această categorie cuprinde patru tulburări: autism, sindrom Rett, tulburare 
dezintegrativă a copilăriei, sindrom Asperger. 

a) Autismul 
Elementele esențiale ale acestei tulburări le constituie prezența unei dezvoltări 

clar anormale sau deteriorate în interacțiunea socială și în comunicare și un reper-
toriu restrâns considerabil de activități și interese. Tulburarea autistă este denumită 
uneori autism infantil precoce, autismul copilăriei sau autism Kanner. 

Deteriorarea în interacțiunea socială reciprocă este flagrantă și susțină. Poate 
există o deterioarare semnificativă în utilizarea multiplelor comportamente nonver-
bale (privitul în față, expresia facială, gesturi corporale) pentru a regla interacțiunea 
și comunicarea socială, poate exista o incapacitate în a stabili o relație cu egalii 
corespunzătoare nivelului de dezvoltare, poate exista o lipsă a căutării spontane 
de a împărtăși altora bucuria, interesele sau realizările, poate reprezenta o lipsă de 
reciprocitate socială sau emoțională, pot uita de ceilalți copii, pot să nu aibă nici o 
idee despre necesitățile altora sau pot să nu observe depresia altor persoane. 

Deteriorarea în comunicare afectează atât aptitudinile verbale, cât și pe cele 
nonverbale. Poate exista o întârziere sau o lipsă totală de dezvoltare a limbaju-
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lui vorbit. La persoanele care vorbesc poate exista o deteriorare considerabilă în 
capacitatea de a iniția, de a susține o conversație cu alții sau o utilizare repetitivă 
și stereotipă a limbajului și dezvoltarea unui limbaj propriu; lipsa jocului spontan 
sau a jocului imitativ social; înălțimea vocii, intonația, debitul și ritmul vorbirii sau 
accentul pot fi anormale. Structurile gramaticale sunt adesea imature și includ uzul 
repetitiv-stereotip al limbajului (repetarea de cuvinte sau propoziții, indiferent de 
sens) sau un limbaj propriu; înțelegerea limbajului este mult întârziată, fiind inca-
pabili să înțeleagă întrebările sau regulile; absența sau deteriorarea considerabilă a 
jocului imaginativ.

Dezvoltarea pattern-urilor comportamentale. Poate exista o preocupare cir-
cumscrisă la unul sau mai multe pattern-uri restrânse și stereotipe de interes, care 
este anormal, fie ca intensitate, fie ca centrare; o aderență inflexibilă de anumite 
rutine sau ritualuri nonfuncționale; manierisme motorii repetitive și stereotipe; pre-
ocupare persistentă pentru anumite părți ale obiectelor. 

În multe cazuri, există un diagnostic asociat de retardare mentală, care poate 
merge de la ușoară la profundă. Persoanele cu sindrom autist pot avea o gamă largă 
de simptome comportamentale, incluzând hiperactivitate, reducerea volumului 
atenției, impulsivitate, agresivitate, comportamente autovulnerante, accese de furie 
(în special la copiii mici), pot exista răspunsuri bizare la stimulii senzoriali (prag 
ridicat la durere, reacție exagerată la lumină sau mirosuri, fascinație pentru anumiți 
stimuli); anomalii de comportament alimentar (limitarea dietei la câteva alimente) 
sau în modul de a dormi; anomalii de dispoziție sau afect, râs sau plâns fără un 
motiv evident, lipsa reacției emoționale; lipsa fricii ca răspuns la pericole reale și o 
teamă excesivă de obiecte nevătămătoare; comportament automutilant (lovituri cu 
capul, mușcatul degetelor, etc).

b) Tulburarea Rett
Elementul esențial al tulburării Rett îl constituie dezvoltarea unor deficite spe-

cifice multiple, urmând unei perioade de funcționare normală după naștere (primele 
5 luni). La naștere, circumferința craniului este și ea în limite normale. Până la 
debutul bolii (care se situează între 5 și 48 de luni), acești copii par să evolueze în 
mod corespunzător. Totuși, în primul sau în al doilea an de viață, începe deterio-
rarea funcțională: încetinirea creșterii capului, pierderea funcției motoare a mâinii 
(înlocuită de strângerea stereotipă a pumnului), renunțarea la implicarea socială, 
pierderea funcției de coordonare, disfuncția gravă a limbajului și a abilităților psi-
homotorii. Sindromul Rett se asociază cu retardarea mentală severă sau profundă 
și afectează doar persoanele de gen feminin. Pe parcurs, se poate obține o oarecare 
recuperare pe plan social. 

c) Tulburarea dezintegrativă a copilăriei
Elementul esențial al tulburării dezintegrative a copilăriei îl constituie regresia 

marcată în multiple domenii de funcționare, care urmează unei perioade de cel 
puțin 2 ani de dezvoltare evident normală (reflectată de comunicarea verbală și 
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nonverbală, relații sociale, joc și comportament adaptativ corespunzător vârstei). 
După primii doi ani de viață (dar înainte de vârsta de 10 ani), copilul prezintă o 
pierdere importantă a aptitudinilor căpătate în cel puțin 2 din următoarele domenii: 
limbaj receptiv sau expresiv, aptitudini sociale sau comportament adaptativ, pier-
derea controlului sfincterian, anal sau al vezicii urinare, joc sau aptitudini motorii. 
Această tulburare a fost denumită, de asemenea, sindrom Heller, dementia infantilis 
sau psihoză dezintegrativă. Tulburarea dezintegrativă a copilăriei este asociată de 
regulă cu retardarea mentală severă. Este mai puțin frecventă decât tulburarea din 
spectrul autist și are o frecvență mai mare la persoanele de gen masculin. 

d) Sindromul Asperger
Elementele esențiale ale sindromului Asperger le constituie deteriorarea sus-

ținută și severă a interacțiunii sociale și dezvoltarea unor pattern-uri repetitive, 
restrânse, de comportament, interese și activități. Perturbarea trebuie să producă o 
deteriorare semnificativă clinic în domeniul social, profesional, sau în alte dome-
nii importante de funcționare. În raport cu tulburarea autistă, nu există întârzieri 
semnificative clinic în limbaj și în cursul primilor 3 ani de viață nu există întârzieri 
semnificative clinic în dezvoltarea cognitivă, în ceea ce privește exprimarea curio-
zității normale, în legătură cu ambianța sau în achizionarea aptitudinilor de învățare 
și a comportamentului adaptativ corespunzător vârstei. 

Se caracterizează prin deteriorare marcată în uzul a multiple comportamente 
nonverbale, dereglarea comunicării și interacțiunii sociale (privitul în față, gesturile 
și posturile corporale); incapacitatea de a stabili relații cu egalii, lipsa dorinței de 
a împărtăși cu ceilalți satisfacțiile, interesele sau realizările; poate fi prezentă lipsa 
reciprocității emoționale sau sociale; prezența unor pattern-uri repetitive, restrânse 
de comportament, interese și activități; deteriorare semnificativă clinic în adaptarea 
socială, cu impact puternic asupra autonomiei sau funcționării ocupaționale sau 
a altor domenii importante de funcționare. Spre deosebire de tulburarea autistă, 
în cazul sindromului Asperger, retardarea mentală nu este asociată, deși au fost 
observate ocazional cazuri în care este prezentă o retardare mentală ușoară, dar este 
asociată cu un număr mare de alte tulburări mentale, inclusiv tulburări depresive. 
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Capitolul 3.  Art – Terapia – Aspecte teoretice

Acest ghid prezintă o serie de exerciții în care tehnicile creative sunt uti-
lizate atât în scop terapeutic, cât și în scopul dezvoltării personale, de cunoaștere 
și de susținere a copilului. Astfel, acesta reprezintă o resursă atât pentru psihologi 
și terapeuți, cât și pentru cei care lucrează cu copiii și care doresc să-i ajute să se 
descopere pe ei și mediul care îi înconjoară.
 Tehnicile creative utilizate în terapie oferă o libertate mai mare în interac-
țiunea dintre terapeut și beneficiar, în comparație cu tehnicile clasice. Acest lucru 
nu presupune însă diminuarea importanței metodelor clasice; ele stau la baza aces-
teia împreună cu arta. Pentru a realiza diferențierea dintre metodele creative și arta 
propriu-zisă este necesară o clarificare terminologică:

Psihologia artei este un domeniu al psihologiei ce are în atenție proble-
mele psihologiei implicate în perceperea și creația din domeniile celor șapte arte 
(pictura, sculptura, arhitectura, muzica, dansul, poezia și cinematografia). Arta este 
un mijloc de construire a personalităţii, permite o conectare cu sinele, dezvoltă 
capacitatea de expresie şi comunicarea în relaţiile interumane. Tehnicile de tera-
pie creativă îl ajută pe copil să se înțeleagă pe sine, să se elibereze de anxietățile 
acumulate, de tensiuni și să dezvolte abilitățile de comunicare și inserție socială. 
Diferența dintre artă și terapie creativă prin artă constă în faptul că în artă bene-
ficiarul este opera de artă, iar în terapia creativă beneficiarul este copilul, arta fiind 
un mijloc de dezvoltare pus la dispoziția acestuia.

Istoric
Spre sfarsitul anilor ’40, relativ simultan în Anglia și în S.U.A., Adrian Hill, 

artist și Margaret Naumberg, psiholog, au folosit expresia „art terapie“ pentru a-și 
descrie munca. Dacă Adrian Hill a descoperit beneficiile art terapiei experimentând 
direct prin desen și pictură, în timp ce se refăcea după o tuberculoză, Margaret 
Naumberg, în practica sa, a vazut imaginile create drept o formă de comunicare 
simbolică între pacient și terapeut. Treptat, teoria și practica art-terapiei s-au crista-
lizat în trei mari categorii: prima dintre acestea este dată de folosirea instrumentelor 
și mijloacelor artistic-expresive grefate pe teoriile psihologice și psihoterapeutice 
deja existente. Avem, astfel, cazul celor mai multe orientări din art-terapia actuală: 
abordările psihodinamice (psihanaliza, analiza jungiană, adlerianismul etc.), abor-
dările umaniste (fenomenologie, gestalt, terapia centrată pe persoană etc.), abordă-
rile educaționale (cognitivism și comportamentalism), abordările sistemice (terapie 
sistemică de familie, terapia de grup, etc.).

O altă categorie o constituie abordarea integrativă a art-terapiei, în care se 
folosesc metode, tehnici și teorii în funcție de clientul cu care lucrăm și de cerințele 
concrete ale situației. Astfel, au apărut abordările integrative, eclectice, de educație 
creativă etc. În sfârșit, o a treia categorie este dată de teoriile ce au apărut din însăși 
folosirea și practica art-terapiei, asa cum anticipa și Judith A. Rubin in 2001.
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Descriere
La momentul actual, ”art-terapia este considerată o activitate care utili-

zează metode non-verbale, având valențe psihoterapeutice, evidențiate prin obiec-
tivarea activității imaginative într-un produs de nuanță artistică, sau prin recep-
tarea și trăirea semnificațiilor unor asemenea produse” (Preda, 2006). Art-terapia 
mai este denumită și terapie expresivă, fiind strâns legată de psihologia artei și 
încurajează autocunoașterea și creșterea emoțională; este un proces constituit din 
două părți: creație și interpretare. 

Terapia prin arte expresive este o terapie multimodală integrativă ce pune 
accentul pe aspectele de vindecare ale procesului creativ. Mișcarea, desenul, pic-
tura, sculptura, muzica, scrisul, sunetul și improvizarea sunt folosite într-un cadru 
de susținere, centrat pe copil, în care aceasta își poate trăi și exprima sentimentele. 
Terapeuții și profesorii care folosesc artele expresive sunt conștienți că, implicând 
mintea, corpul și emoțiile, aduc în prim plan atât capacitățile intuitive, imaginative, 
cât și pe cele logice. Din moment ce stările emoționale sunt rareori logice, utilizarea 
imageriei și a modalităților nonverbale permite participantului o cale alternativă 
pentru autoexplorare și comunicare. Această abordare se pretează lucrului cu copiii 
cu deficiențe mentale, care se bazează mai mult pe modurile vizual-spațiale de gân-
dire, decât pe modurile verbal-analitice. Astfel, conceptele verbale dezvoltate prin 
limbaj, pot fi de asemenea, dezvoltate prin activitatea artistică și pot fi înțelese prin 
intermediul artei: desen, pictură, sculptură etc. 

În cazul copiilor cu handicap mental, copiii beneficiază de procesul tera-
piei prin artă în mod diferit. Abordarea implică utilizarea unor materiale diverse 
în vederea experimentării prin intermediul jocului a coordonării fizice. Terapeutul 
trebuie să fie receptiv și în același timp să fie capabil să abordeze sentimentele de 
frustrare și anxietate, generate de provocările procesului de creație. 

Art-terapia este în special indicată pentru copiii la care instrospecția este 
adesea dificilă, copii cu deficiențe mentale și/ sau asociate, dar și pentru adoles-
cenți, adesea refractari la abordarea clasică. La adulți, metoda este foarte bună 
pentru persoanele care au dificultăți în a problematiza prin cuvinte sau care, din 
contră, vorbesc ușor despre problemele lor fără să progreseze în acest fel. Art-tera-
pia dă rezultate excelente în cazul celor grav bolnavi, care își exprimă prin această 
metodă durerile, al toxicomanilor, detinuților sau persoanelor marginalizate pentru 
care crearea unei opere reprezintă o revalorizare a lor. 

Terapia prin artă urmărește trei direcții: asociațiile libere, când pacientul 
este invitat să aleagă un subiect la întâmplare și să încerce să îl reprezinte grafic, 
precizându-i că nu contează calitatea artistică a producției sale, tema dată, când 
pacientul, ajutat de terapeut, alege o temă pe care să o reprezinte grafic, pentru ca 
apoi să elaboreze pe marginea ei. Și dialogul grafic, muzical, sau sub orice altă 
formă de exprimare artistică, când terapeutul inițiază comunicarea desenând, pic-
tând, modelând sau producând sunete, pentru a invita pacientul să i se alăture în 
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realizarea unui „produs artistic” comun. Pacientul aduce în cadrul terapeutic con-
ținuturi psihice personale și produse ale inconștientului care urmează să fie inter-
pretate de către terapeut. Alegerea tehnicii adecvate depinde, în mod evident, de 
relația pe care terapeutul și pacientul o construiesc încă de la prima ședință. O dată 
procesul început, rolul terapeutului este de a încuraja pacientul să urmeze sau să 
dezvolte – fără să judece – o mișcare, o formă care se repetă de la o producție la 
alta și care pare purtătoarea unui sens. Când persoana se lasă prinsă în acest joc și 
renunță la superficialitate, terapia avansează.

Tehnicile utilizate în art-terapie sunt desenul, pictura, modelajul cu plasti-
lină sau lut, colajul din elemente independente (plante sau elemente textile), mişca-
rea, metafora, teatrul. Gânduri, atitudini, modalităţi de acţiune, de decizie, tipuri de 
comunicare şi de relaţionare în grup sunt dezvoltate, aduse la suprafaţă prin inter-
mediul tehnicilor artistice enumerate mai sus. Participanţii au astfel posibilitatea de 
a se cunoaşte prin intermediul produsului finit realizat. Ei pot observa ceea ce le 
place sau ceea ce nu le place la propria persoană. Văd cum îşi pot îmbunătăţi pro-
priul comportament şi chiar îşi propun să acţioneze pentru o mai bună performanţă.

Mecanismul psihologic pe care se bazează utilizarea acestor tehnici este 
proiecţia. Artele vizuale constituie o cale de evaluare a personalităţii, a capacităţilor 
şi a dificultăţilor de a se adapta la mediul social. Problemele neconştientizate sunt 
exprimate simbolic în produsele creaţiei artistice ale persoanei. Valoarea art-tera-
piei este şi una educaţională. Participanţii învaţă astfel să comunice adecvat, spon-
tan, să-şi conştientizeze clar poziţiile, atitudinile şi să-i înţeleagă mai bine pe cei 
cu care intră în contact. Efectul constă într-o mai bună socializare, performanţă, 
relaţionare şi comunicare adecvată. 

Există o corespondenţă între culori şi trăirile, emoţiile, dorinţele, nevoile şi 
gândurile unei persoane. Interesant este că nu există un limbaj universal al culori-
lor, ci fiecare culoare are o semnificaţie unică pentru fiecare persoană, iar asocierea 
ţine de experienţa persoanei, de structura sa internă etc. Prin desen, membrii grupu-
lui au posibilitatea să-şi reamintească de întâmplări petrecute anterior, să retrăiască 
evenimente conflictuale cu cei apropiaţi şi să ajungă să le vadă într-o altă lumină. 
Desenul constituie şi un mijloc de forare în timp printre amintiri, aducând la lumină 
situaţii neacceptate şi neînţelese.

Scopurile urmărite de atelierele de art terapie implementate sunt extrem 
de diverse:

•	 dezvoltarea capacităţilor de exprimare verbală şi non-verbală a dorinţelor, 
trăirilor, sentimentelor; 

•	 spargerea blocajelor emoţionale; 
•	 perfecţionarea capacităţii de autocunoaştere şi auto-acceptare; 
•	 creşterea stimei de sine şi a încrederii în propriile forţe; 
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•	 dezvoltarea valorilor morale şi spirituale; 
•	 dezvoltarea capacităţilor cognitive, creative şi de integrare în grupuri;
•	 eliberarea de tensiuni, anxietate acumulată, stres, frustrări şi sentimente 

negative
•	 conștientizarea și integrarea senzorială 

Cui se adresează art-terapia? 
 În urma efectuării unor studii s-a demonstrat că art terapia este eficientă 
în tratamentul unei game variate de situații dificile precum anxietate, depresie, 
traumă, furie și probleme psiho-emoționale. 
 Art-terapia este un proces terapeutic benefic persoanelor de toate vârstele: 
copii, adolescenți, adulți și vârstnici, care pot întâmpina dificultăți fizice , emoți-
onale, spirituale sau intelectuale. Tuturor acestor persoane art-terapia le va oferi 
sprijinul de care au nevoie. Însă, există și situații  în care art-terapia este indicată 
în  mod special:

- Copiilor (preșcolari, școlari) cu dificultăți de comunicare, autism, cu stima 
și respectul de sine reduse, cu probleme de integrare și adaptare în grădinițe 
și școli, cu randament școlar slab, tulburări de limbaj, hiperactivitate, timidi-
tate și nervozitate exagerată.
- Adolescenților care întâmpină dificultăți în a depăși criza adolescenței 
(adaptarea la starea adultă, exprimarea independenței, viața sexuală și expe-
riența maritală,etc.) și părinților acestora, care au nevoie de suport și infor-
mații pentru a gestiona adecvat aceasăa perioadă din viața copiilor lor.  
- Persoanelor care suferă de anxietate, stres, depresie, dificultăți în a-și ges-
tiona propriile emoții.
- Persoanelor ce au nevoie de susținere și ascultare în timpul unei perioade 
dificile: doliu, divorț, șomaj, examene și care își pot pierde temporar intere-
sul față de sine și față de ceilalți.
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CAPITOLUL 4.  

ART-TERAPIE. METODE ȘI TEHNICI

4.1. ART-TERAPIA VIZUAL – PLASTICĂ

Art-terapia vizual – plastică este o activitate care utilizează metode 
non-verbale bazate pe creația plastică (desen, pictură, sculptură, modelaj, colaj), 
având valențe psihoterapeutice evidențiate prin obiectivarea activității imaginative, 
într-un produs de nuanță artistică sau prin receptarea și trăirea semnificațiilor unor 
asemenea produse. 

4.1.1. Desenul și pictura
Prin desen și pictură, persoanele cu deficiențe mentale își exprimă sen-

timentele, trăirile, nevoile, se exprimă pe sine și își descoperă astfel identitatea. 
Pictura, ca și desenul, este un joc, un dialog între subiect și terapeut, este un mijloc 
de comunicare. 

Pictura și desenul artistic sunt îndeletniciri recuperatorii foarte agreate de 
copii, putând fi practicate din orice poziție și necesitând doar pensula, pânza, culori 
sau creion si hârtie. Sunt abordabile de toate persoanele cu handicap care au mai 
mult sau mai puțin simț artistic. Această activitate induce un sentiment de satisfac-
ție și utilitate. Modalitățile folosite sunt în funcție de deficiențe, merg de la pictura 
cu degetul sau cu pensula în gura pâna la rafinamente moderne, prin aruncare, pul-
verizare, tamponare,etc. Picturile pot fi calme sau violente, trădând tot atâtea stări 
sufletești cu substrat psihic.

Tehnici de exprimare în arta plastică: 
• Manevrările şi opţiunile asupra cadrului;
• Soluţiile geometric-compoziţionale;
• Orchestrarea nuanţată a raporturilor de culoare, valoare şi modelaj;
• Operaţiuni de natură retorică asupra atributelor fundamentale ale sem-

nului plastic: forma, culoarea, textura;
• Deformarea în sensul modificării unor atribute ale subiectului figurat 

faţă de aceleaşi elemente ale subiectului real, accentuarea sau anularea 
unor detalii ale formelor, operaţiuni de sinteză către formule fundamen-
tale, deformările perspective şi subiective. 

Toate acestea reprezintă mijloace plastice curente prin care artistul condiţi-
onează, modifică şi chiar neagă realul, pentru o prezentare mai credibilă a acestuia.
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Tipurile de desen ce pot fi abordate în acest tip de activități de art-terapie 
pot fi:

•	 Metoda desenului tematic; această metodă este inspirată de testele 
proiective.

•	 Metoda desenului copiat;  acesta metodă este mai puțin creativă dar vizează 
introducerea treptată într-o activitate personală, stimulând inițiativa.

•	 Metoda desenului liber, este metoda ideală prin care se poate proiecta con-
tinutul inconstientului intr-un mod direct.

•	 Metoda ,,finger painting,, oferă  posibilitatea printr-o implicare motorie de 
a crea forme originale și plăcute, fiind în același timp și  o activitate foarte 
relaxanta.

•	 Metoda art-terapiei familiale, constă în implicarea întregii familii în activi-
tatea de creație, astfel  restaurându-se dinamica familială, relatțile interper-
sonale și comunicarea.

Valoarea expresivă a desenului
Gestul grafic, maniera în care copilul tratează suprafața albă, alegerea formelor 

și poziționării acestora sunt elemente ce exprimă starea sa emoțională, tempera-
mentul sau ceea ce este cunoscut sub numele de valoarea expresivă a desenului. 

Cu privire la gestul grafic, se distinge linia furioasă, agresivă (care poate, la 
limită, să antreneze o ruptură, o sfâșiere a hârtiei), de linia ezitantă, abia subliniată. 
În acest sens, unii autori consideră că studiul desenului nu diferă fundamental de 
grafologie, el putând să costituie un simplu caz particular. 

S-a realizat o clasificare a diferitelor tipuri de trăsături și s-a încercat o cores-
pondență grafică într-un anumit tip de emoții. S-a putut, de exemplu, verifica exis-
tența unei mari concordanțe între expresia grafică, umor și caracter.

O analogie ar exista, de asemenea, între cadrul spațio-temporal în care se situ-
ează copilul și spațiul grafic sau, altfel spus, un paralelism între pulsiunile sale și 
mișcările grafice. Copilul ambițios, care caută să-și afirme prezența  în tot locul și 
în orice moment, va avea un desen care va acoperi  cât mai mult posibil din spațiul 
foii. Deseori, însă, umplerea sistematică a întregii foi poate fi în egală măsură un 
semn de imaturitate, după cum utilizarea unui spațiu exagerat de mic poate fi un 
semn de dezechilibru.

Concepția simbolică asupra spațiului (Pulver) propune o divizare a foii de 
desen în trei zone orizontale și două zone verticale. Zona orizontală superioară 
ar simboliza idealul, zona mediană - centrul de interes cotidian al copilului, zona 
orizontală inferioară - pulsiunile sale primitive; banda verticală dreaptă ar prezenta 
viitorul, iar cea stângă trecutul.

Această concepție este mult discutabilă. Tendința spre zona superioară a pagi-
nii ar indica și propensiunile spre orgoliu, pe când zona inferioară, de la baza foii, 
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ar ilustra stabilitate și puternică înrădăcinare. Copiii care manifestă interes mai 
ales pentru liniile drepte și pentru unghiuri sunt copii realiști, deseori cu o bună 
capacitate de organizare și inițiativă. Dimpotrivă, cei care preferă liniile curbe sunt 
sensibili, foarte imaginativi, dar fără încredere în ei, căutând aprobarea adulților. 
De asemenea, predominarea formelor circulare ar fi un semn de imaturitate și femi-
nitate, echilibrul dintre formele circulare și liniile verticale ar indica un echilibru 
și control al impulsivității; predominarea verticalelor ar fi proprie temperamentelor 
active, energice, bărbătești, orientate spre exterior. Mai rară, predominarea liniilor 
orizontale ar fi adesea un indicator al conflictelor psihologice.

Cercetătorii s-au preocupat și de studiul dispunerii, al orientării liniilor în spa-
țiu. Astfel, a fost opus spiritul de decizie al celor ce-și orientează liniile în direcții 
coerente, celui impulsiv, al celor ce-și orientează liniile în toate direcțiile. Predo-
minarea formelor unghiulare ar reflecta maniera regresivă, dispunerile în zig-zag 
și liniile sparte, din bucăți, ar fi semne ale instabilității, iar preferința pentru puncte 
sau mici pete ar exprima ordinea și meticulozitatea.

Fiecare culoare are efecte proprii. Culorile reci, în particular tonurile albastre, 
au tendința să se concentreze, să „fugă” din fața privirii noastre, pe când tonurile de 
roșu iradiază, tind să „avanseze” spre noi. Există culori care se completează sau se 
opun. Anumite combinații dau impresia de armonie, de coerență, altele, din contră, 
provoacă efecte contrastante. Noțiunea însăși de ton cald sau ton rece este sem-
nificativă și pare să fie legată de proprietățile fizice elementare ale culorii. Aceste 
efecte ale culorilor sunt induse și de corespondențele naturale dintre culori și anu-
mite elemente naturale. De exemplu, între roșu și sânge, simbol al vieții, dar și al 
rănirii, al ferocității; între bleu și cer sau apă; între verde și vegetație; între galben și 
foc sau lumină. Corespondențele dintre culori și natură vizează nu numai lucrurile, 
ci și diferitele stări ale substanței. De exemplu, tonurile opace și terne evocă o sub-
stanță materială rezistentă, în timp ce tonurile vii au o calitate aeriană, care evocă 
jocul luminii traversând lucrurile.

Impresiile de tristețe sau de bucurie, de armonie sau de tensiune pot fi citite din 
desenele copiilor. În ansamblu, culorile calde sunt apanajul copiilor deschiși, bine 
adaptați grupului, în timp ce culorile neutre caracterizează copiii închiși în ei înșiși, 
independenți și adesea agresivi. Roșul, culoarea preferată de copiii mici, mai târziu 
va exprima manifestări de ostilitate și dispoziții agresive. Printre copiii care utili-
zează albastru se pot distinge două grupe: cei care caută să se conformeze regulilor 
exterioare, dar care în profunzime nu le acceptă și cei care se conformează regulilor 
grupului și le acceptă. Negrul ar exprima inhibiție, teamă și s-ar asocia unui com-
portament depresiv; portocaliul reflectă o stare de fericire și de relaxare, verdele 
o reacție față de disciplina prea riguroasă; violetul tensiuni conflictuale. Prezintă, 
de asemenea, interes alegerea nuanțelor și reprezentarea acestora; suprapunerea 
exprimă conflictul dintre diverse tendințe; izolarea acestora exprimă rigiditate și 
teamă; amestecul fără discriminare ar exprima imaturitate și impulsivitate.
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Plan atelier de art-terapie
Atelierul ”Pictura abstractă prin ochi de copil”

Scop: 
 Echilibrarea energetica și defularea negativității prin intermediul culorilor 
și lucrului cu acestea.

Argument:
 Arta abstractă este denumirea pe care, începând cu cel de-al doilea deceniu 
al secolului al XX-lea, și-o revendică o serie de tendințe, de grupări, de creații, care 
au la bază un protest împotriva academismului și naturalismului, îndepărtând din 
imaginea plastică elementele lumii vizibile, redate până atunci de așa zisă artă figu-
rativă, și așezând în locul lor un sistem de semne, linii, pete, volume, ce ar trebui să 
exprime, în formă pură, acțiunea raționalității și sensibilității umane. Plecând de la 
ideea că arta plastică, arhitectura și muzica sunt prin excelență abstracte - ele pre-
supunând în același timp o sumă de legături cu realul, și fiind, de regulă, acceptate 
drept construcții, ansambluri controlate de logică - primii artiști atrași de abstracți-
onism își manifestă, cu un sentiment de eliberare, întreaga încărcătură emoțională.

Obiective:
	Să cunoască semnificaţia culorilor toamnei;
	Să-şi insusească unele tehnici , procedee de pictură;
	Să realizeze picturi în mod creativ;
	Să coopereze şi să stabilească relaţii de prietenie prin desfăşurarea activi-

tăţilor comune;
	Să-şi formeze un comportament atent, cooperant, tolerant, civilizat;

Grup țintă:
Elevii claselor: a VI-a -  Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi
Elevii clasei a VIII-a B  de la Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” Dorohoi   
Cadre didactice
Părinți/ alţi elevi

Desfășurarea  activității:
	Prezentarea semnificaţiei culorilor: prezentare PPT  ( Retroproiector, lap-

top, tv), discuţii libere cu elevii;
	Prezentarea tehnicilor de lucru pentru pictura la alegere;
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	Alegerea echipelor de lucru;
	Realizarea propriu-zisă a picturilor;
	Aprecierea lucrărilor.

Materiale necesare:
•	 acuarele;

•	 pensoane;

•	 aracet

•	 material refolosibile

•	 foarfece

•	 coli A4-A3
•	 stampile.

Modul de lucru:

	Se împart elevii în 4 echipe;

	Se pun la dispoziţie guaşele cu culori, apa, palete pentru amestecul aces-
tora, pensoane, ațe, ștampile;

	Fiecare echipă îşi alege tehnica de lucru şi tema picturii;

	Se folosesc tehnici prin ștampilare, dactilopictură, amprentare;

	Se aplică cu pensula culoare pe frunze, ștampile, degete, apoi prin presare 
se aplică pe foaia de hârtie;

	Elevii pictează într-o atmosferă plăcută, asigurându-se un fond muzical 
adecvat.
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Desenul și pictura – imagini din Regatul Minunilor
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4.1.2. Modelajul 
Este o modalitate de exprimare tactil-kinestezică, în care mâinile intră în 

contact cu lutul, plastilina sau pasta ceramică și prin diverse acțiuni de manipulare, 
materialul folosit primește diverse forme. Prin această formă de art-terapie, cel 
care modelează își spune povestea, atât prin figurine modelate, cât și prin expresii 
verbale care însoțesc activitatea de modelaj. 

Modelajul în plastilina sau lut reprezinta - nivelul bazal - al posibilității de 
exprimare 
artistică. Contactul cu materialul, inclusiv cu lutul, induce o stare de satisfacție, 
de confort. Modelajul poate fi utilizat, la început, ca instrument de investigație, 
lăsând copilul să facă ce vrea cu materialul. Momentul acesta ne indică aspectele 
perturbatoare și ne permite să întrevedem căile de acces la terapie. Se pot nota 
expresiile verbale din timpul modelajului și discuțiile dintre parteneri. Produsul 
realizat, indiferent de valoarea sa artistică, întărește motivația existențială și contri-
buie la schimbarea imaginii de sine. Sunt de apreciat efectele psihoterapeutice ale 
activității în grup și posibilitățile de afirmare de sine pe plan social, prin expozițiile 
organizate (la nivelul tuturor școlilor speciale).

Plan atelier de art-terapie
Atelierul ”Anotimpurile”

Scop: 
•	 Stimularea imaginaţiei şi creativităţii prin intermediul lucrului în echipă; 
•	 Educarea sentimentelor de admiraţie şi dragoste faţă de anotimpurile care 

se succed de-a lungul anului, prin realizarea unor machete cu modelaje din 
plastilină.

•	
Argument: 
Toate anotimpurile care prin culorile sale ne emoţionează profund, înfăţişându-ne 
încă o dată simţul artistic al naturii după un drum de transformări care mai de care 
mai uluitoare. Am pornit de la idea asocierii anotimpurilor cu regine modeste și 
bogate, reprezentându-le prin intermediul unor machete realizate de către copii.

Obiective:
	Să cunoască semnificaţia culorilor anotimpurilor;
	Să realizeze modelaje cu ajutorul plastelinei, a mulajelor și a imaginației;
	Să-şi îmbogăţească experienţa prin participarea la diverse activităţi 

creativ-educative;
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	Să coopereze şi să stabilească relaţii de prietenie prin desfăşurarea activi-
tăţilor comune;

	Insuşirea unui comportament atent, tolerant, civilizat;
	Dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play;
	Dezvoltarea spiritului de altruism, generozitate, bunătate la elevii; 

Grup țintă:
Elevii claselor: a V-a  și I-  Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi
Elevii clasei  I  B de la Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Dorohoi   
Cadre didactice, părinți

Desfășurarea  activității:
	Prezentarea semnificaţiei culorilor anotimpurilor;

Prezentare PPT  ( Retroproiector, laptop, tv), audiții muzicale
Discuţii libere cu elevii
	Interpretarea unor cântece/poezii, ghicitori dedicate anotimpurilor;
	Realizarea unor machete cu anotimpurile din plastilină;

Materiale necesare:
•	 planșete;
•	 plastilină;

Modul de lucru:
	Se modelează plastilina, 
	Se așează pe machete conform anotimpului ales

	Creativitatea elevilor este cea mai importantă.
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Modelajul – imagini din Regatul Minunilor
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4.1.3. Alte tipuri de art-terapie vizual-plastică

Un alt grup de tehnici folosite în art-terapie sunt decorarea pe materiale de tot 
felul, inclusiv pe sticlă, desenul artistic, confecționarea de jucării, jocuri, confecți-
onarea de obiecte de artizanat, păpuși, mărțișoare, ilustrate, sculptură. Afecțiunile 
psihice constituie prima indicație a acestor activități de grup, care oferă căi de des-
cărcare psihică, la fel ca toate activitățile artistice, acestea constituind un univers 
al fanteziei și întruchipării propriilor fantasme, vise, aspirații. În măsura posibilită-
ților, jucăriile și jocurile vor fi adaptate pentru a permite o mai bună prehensiune, 
pentru ca folosirea lor să contribuie la reeducarea funcțională cât mai intensă a 
anumitor articulații, să reeduce coordonarea vizual-motrică, să tonifice mușchii și 
articulațiile membrelor.

Practicarea lor presupune, într-o măsură mai mică sau mai mare, certe preo-
cupări artistice, simț dimensional și cromatic, mișcări mai fine și mai bine dozate, 
interes deosebit, care finalizate în produse conferă deosebite satisfacții. Unele din-
tre ele cer multă imaginație și fantezie, altele migală și lucru de amănunt, de mare 
finețe, fiind, majoritatea, accesibile atât copiilor, cât și adulților. Toate aceste activi-
tăți pot fi folosite pentru reeducarea deficiențelor membrelor superioare, uneori și a 
celor inferioare (desenul și pictura efectuate cu ajutorul degetelor de la picioare) în 
bolile psihice, retardul mintal.

Sculptura este inclusă de unii autori în tehnici de art-terapie. Lemnul sau 
alte materiale, prin rezistența lor, necesită o activitate psihomotrică mai încordată și 
mai susținută, cu importanță în decontractarea motorie, fenomen de bază în tehni-
cile de relaxare. Ajustarea unor materiale din natură și transformarea lor în obiecte 
de artă, pot pune în evidență anumite tensiuni interioare și totodată asigură descăr-
carea tensiunilor psihice prin fenomenul de catharsis.

Decorațiunile pe materiale diverse - lut, sticlă, os, marmură, mozaic, stofă, 
piese foarte mici (pietricele, scoici etc), pe pereți întregi, pe pavimente făcute din 
marmură sau mozaic, mochete. Ca și celelalte activități legate de cromatism, deco-
rațiunile pot fi folosite pentru a lupta împotriva tulburărilor de percepție a culorilor, 
dar și a altor deficiențe.

Confecționarea de jocuri și jucării, marionete, ca și desenul și pictura, intră 
în categoria activităților ce implică comunicare prin redescoperirea unor posibilități 
noi, fapt care permite proiectarea propriilor trăiri, cât și libertatea de exprimare. 
Munca, imaginația, talentul, simțul estetic sunt solicitate, permițând descoperirea 
preferințelor și înclinațiilor personale.

Artizanatul este o modalitate de expresie ce folosește teme de inspirație 
folclorică, oglindește cultura satului românesc, arhitectura, obiceiurile. Covoare, 
bluze, căni, linguri pirogravate, sticle îmbrăcate, obiecte confecționate din scoici, 
toate acestea cer o iscusință și știință a îmbinării și selecției culorilor, precum și 
tehnica de fabricație mai complexă. Activitatea reprezintă un prilej de reeducare a 
gesturilor, gusturilor, mobilității articulațiilor și educarea simțului estetic.
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Tehnica EBRU este arta de a desena pe apă, desenele astfel realizate fiind 
transpuse pe hârtie. Este o artă tradițională turcească. Pătrunderea și înlănțuirea 
culorilor, fără ca acestea să se amestece între ele, faptul că se pot deosebi cu usurință 
toate nuanțele, formele și modele obținute pe apă, poartă numele de EBRU. Ca artă, 
EBRU constă în împrăștierea pe suprafața apei a vopselei lichide și în realizarea 
diferitelor forme, figuri și modele care, mai apoi, sunt transpuse direct din apă, pe 
hârtie.

Se știe despre EBRU că a apărut pentru prima dată în orașul Buhara din Tur-
kistan, și apoi în întreg Imperiul Otoman. EBRU mai este cunoscută și sub denu-
mirea de „Foița turcească”. În trecut, EBRU era utilă pentru înfrumusețarea unor 
nenumărate opere străvechi. Picturile realizate în zilele noastre prin arta EBRU sunt 
înrămate și folosite cel mai adesea la decorarea pereților încăperilor. De asemenea, 
datorită faptului că EBRU are un efect pozitiv și este benefică sufletului uman, în 
această perioadă în care stresul este o problemă cotidiană, numărul persoanelor 
interesate de arta EBRU se află într-o continuă creștere.

Plan atelier de art-terapie

Atelierul ”EBRU – Dansul apei și al culorilor”

Scop: 
 Echilibrarea energetică și defularea negativității prin intermediul culorilor 
și a lucrului cu acestea.

Argument: În traducere, Ebru înseamnă „nor” pentru că şi picăturile de vopsea 
care cad în apă iau forma unui nor. În engleză i se spune „paper marbling”, și 
chiar ia un aspect marmorat, în română se pare că ar fi cunoscută sub numele de 
„foița turcească.

Obiective:
	Să-şi însușească unele tehnici, procedee de pictură pe apă;
	Să realizeze picturi în mod creativ;
	Să coopereze şi să stabilească relaţii de prietenie prin desfăşurarea activi-

tăţilor comune;
	Să-şi formeze un comportament atent, cooperant, tolerant, civilizat;
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Grup țintă:
Elevii claselor: a II-a si a III-a -  Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi
Elevii clasei a IV-a C  de la Școala Gimnazială ,,Spiru Haret ” Dorohoi   
Cadre didactice, părinți/ alţi elevi

Desfășurarea activității:
	Prezentarea tehnicii EBRU: prezentare PPT  ( Retroproiector, laptop, tv), 

discuţii libere cu elevii;
	Alegerea echipelor de lucru;
	Realizarea propriu-zisă a picturilor;
	Aprecierea lucrărilor. 

Materiale necesare:
•	 pensoane;
•	 culori specifice tehnicii ebru;
•	 tăvi;
•	 soluție specială;
•	 coli A4-A5;
•	 bețe.

Modul de lucru:

	Se împart elevii în 4 echipe;

	Se pun la dispoziţie materialele necesare;

	Fiecare echipă îşi alege tema de lucru;

	Se folosesc tehnici speciale picturii pe apă (stropire);

	La final se așează foaia de hârtie deasupra tăvii cu imaginea creată , se 
trage ușor astfel încât surplusul de soluție să rămână în tavă.

	Elevii pictează într-o atmosferă plăcută, asigurându-se un fond muzical 
adecvat.
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Tehnica EBRU – imagini din Regatul Minunilor
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Plan atelier de art-terapie

Atelierul handmade ”Brățara prieteniei”

Scop: 
•	 Stimularea imaginaţiei şi creativităţii prin intermediul lucrului în echipă; 
•	 Educarea sentimentelor de admiraţie şi dragoste faţă de semenii noştrii, 

prin realizarea unor brăţări.

Argument: 
Brăţările sunt cele mai lejere accesorii pe care le puteţi purta în orice moment. În 
funcţie de eveniment, puteţi alege numeroase modele de brăţări pe placul vostru. 
Activitatea a fost numită “Brăţara prieteniei”, deoarece toate ” bijuteriile” ce vor 
fi realizate în cadrul atelierului vor pune baza unei frumoase prietenii între elevii 
celor două şcoli. 

Obiective:
	Să realizeze brăţări şi şiraguri din mărgele;
	Să-şi îmbogăţească experienţa prin participarea la diverse activităţi 

creative-educative;
	Să coopereze şi să stabilească relaţii de prietenie prin desfăşurarea activi-

tăţilor comune;
	Să-și însuşească un comportament atent, tolerant, civilizat;
	Să-și  dezvolte spiritului de competiţie şi fair-play;
	Să-și dezvolte spiritului de altruism, generozitate și bunătate; 

Grup țintă:
Elevii claselor: a II-a -  Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi
Elevii clasei a II-a C de la Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Dorohoi   
Cadre didactice, părinți

Desfășurarea  activității:
	Prezentarea unor tehnici de realizare a brăţărilor: prezentare PPT  

(Retroproiector, laptop, tv), discuţii libere cu elevii;
	Interpretarea unor cântece;
	Confecţionarea unor brăţări din materiale diferite;
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Materiale necesare:
•	 mărgeluţe si flori decupate;
•	 paste făinoase;
•	 elastice, aţe;
•	 carioci, fir de nylon, aţă, foarfece, acuarele, pensoane.

Modul de lucru:

	Elevii sunt selectaţi în patru grupe care includ elevi de la ambele școli.

	Elevii primesc materiale la alegere şi realizează brăţări şi şiraguri de măr-
gele la  alegere.

	Brăţările se confecţionează şi cu ajutorul tehnicii „în romburi” . Lăţimea 
brăţării depinde de lungimea primului rând. Brăţara mai mare se începe cu 
16 mărgele şi modelul  se repetă la 5 mărgele. Se respectă ordinea urmă-
toare: 2 mărgele mici mov, 1 mărgea şlefuită roz şi 2 mărgele mici mov. 
Se înşiră până se obţine lungimea dorită. Cele două capete de fir rămase 
se introduc înapoi în mărgele, înnodându-se din când în când. Cele două 
capete ale brăţării se unesc cu ajutorul unui fir de nylon sau aţă de 30...40 
cm, folosind tehnica „faţă în faţă” . Modelul se poate realiza şi cu mărgele 
mai mici.

	Creativitatea elevilor este cea mai importantă.
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Atelierul de handmade – imagini din Regatul Minunilor
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4.2.  ART-TERAPIA PRIN MUZICĂ (MELOTERAPIA)

Meloterapia este o metodă de art-terapie; valoarea terapeutică a muzicii 
rezultă din multiplele influențe pe care le are asupra psihicului uman, datorită com-
plexității ei. Muzica reprezintă arta de a exprima sentimente și idei cu ajutorul 
sunetelor combinate într-o manieră specifică, declanșând procese afective dintre 
cele mai variate și neașteptate, de la emoția muzicală, cu o gamă largă de manifes-
tare (bucurie, trăire interioară, sentimentul armoniei) până la descărcări explozive. 
Cercetările au demonstrat că instrumentele de percuție, cum ar fi castanietele, clo-
potele, tamburinele, șambalele, xilofoanele, facilitează comunicarea, mai ales în 
cazul copiilor cu deficiență mentală, autism sau în cazul copiilor timizi și anxioși. 

Meloterapia înseamnă folosirea specializată a muzicii în slujba persoanelor 
cu cerințe speciale (mentale sau fizice) pentru abilitare/ realibilitare sau educație 
specială; scopul este de a ajuta indivizii în atingerea și menținerea unor abilități 
înalte de funcționare (Roșcan, 2013). Terapia muzicală nu înseamnă educație muzi-
cală, pe parcursul căreia beneficiarii dobândesc deprinderi muzicale de bază, ci 
în acest tip de art-terapie, muzica este folosită în primul rând pentru a stabili un 
contact cu copilul, apoi ca mod de exprimare prin care acesta să se simtă în sigu-
ranță. Important este ca terapeutul muzical să cunoască foarte bine particularitățile 
muzicale ale fiecărei persoane cu care lucrează, să urmărească reacțiile acestuia 
la contactul cu fiecare instrument și la sunetele diverselor instrumente, pentru a le 
putea folosi pentru implementarea unor strategii cât mai bune de lucru. 

În cazul persoanelor cu cerințe speciale sau aflate în stări de boală, efectele 
curative ale muzicii sunt diferite, în funcție de tipul și specificul deficiențelor sau 
afecțiunilor:

•	 Pentru copiii cu deficiență mentală sau pentru cei care  
prezintă autism, meloterapia este frecvent folosită, în special pentru 
stabilirea unui alt tip de comunicare. În acest caz, muzica nu este 
utilizată în terapie datorită calităților sale artistice, ci pentru a stabili 
contactul cu copilul deficient și a facilita comunicarea între el și pro-
fesor/ terapeut. La copiii cu deficiență mentală și la cei hiperactivi, 
meloterapia poate fi utilizată pentru ameliorarea inhibiției volun-
tare a actelor motorii și pentru realizarea unor performanțe în plan 
psihomotric. 

•	 Pentru calmarea copiilor anxioși și a celor hiperkinetici se folosește 
un instrument care emite unele sunete prelungi de clopoței deosebit 
de armonioase;

•	 La copiii cu instabilitate emoțională, utilizarea meloterapiei deter-
mină diminuarea tensiunilor psihice, reducerea agresivității, favori-
zează cooperarea în interiorul grupului și activitățile în echipă.
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Forme de meloterapie
•	 Forma activă  sau directă – constă în diverse activități muzicale des-

fășurate de beneficiarii înșiși, muzica instrumentală sau vocală;
•	 Forma receptivă sau indirectă – în care beneficiarii audiază muzica. 

În această situație pasivitatea beneficiarilor nu este totală, întrucât 
activitatea de recepție solicită, prin ea însăși, un anumit grad de 
participare. 

Din punctul de vedere al numărului de subiecți implicați, meloterapia poate fi indi-
viduală sau de grup.
 În meloterapie este util să se urmărească câteva aspecte:

•	 Dezvoltarea interesului faţă de activităţile muzicale;
•	 Dezvoltarea auzului muzical cu elementele sale componente: simț 

melodic, ritmic, armonico-polifonic;
•	 Educarea vocii, ca principal mijloc de redare a muzicii;
•	 Formarea unor deprinderi practice muzicale: de ascultare, de inter-

pretare, de utilizare a unor instrumente;
•	 Cultivarea imaginației și creativității;
•	 Educarea expresivității mimico-gestuale.

Principalele forme de organizare a activităților educațional-terapeutice din sfera 
muzico-terapiei sunt:

1. Cântecul. Prin cântec se dezvoltă vocea, auzul muzical, se formează 
deprinderea de a cânta individual sau în grup, se dezvoltă simțul ritmic. 
Are impactul cel mai puternic asupra dezvoltării psihice a copilului.

2. Jocurile muzicale. Au la bază ritmarea unor versuri prin bătăi din palme, 
marcarea ritmului cu ajutorul instrumentelor de percuție sau prin combi-
narea mișcărilor ritmice mână-picior. Pot fi și jocuri desfășurate după o 
melodie cunoscută, jocuri de recunoaștere a unor cântece sau jocuri bazate 
pe unele sarcini sau comenzi date de profesori/ educatori. Sunt folosite în 
special la copiii de vârstă mică pentru dezvoltarea simțului ritmic.

3. Jocurile muzicale – exercițiu. Au scopul de a forma deprinderile elemen-
tare de percepere, recunoaștere și redare a calității sunetului muzical. În 
această categorie sunt incluse exerciții de reglare a ritmului inspirație – 
expirație, flexibilizarea vocii prin emiterea de sunete muzicale de înălțimi 
și durată diferite, pronunțarea corectă a silabelor din text, etc. 

4. Jocurile cu text și cântec. Asigură coordonarea mișcărilor cu carac-
terul liniei melodice, favorizând înțelegerea legăturii dintre text 
și melodie. În acest mod, copiii sunt pregătiți pentru activita-
tea interpretativă complexă și le este satisfăcută nevoia de mișcare.  
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5. Audițiile muzicale. Contribuie la formarea gustului artistic, al interesului 
pentru muzică, întărirea capacității de concentrare auditivă, instalarea unei 
stări de relaxare și confort psihic. Pentru ca audițiile să își atingă obiec-
tivele propuse este necesar să se respecte anumite condiții: cântecele să 
fie accesibile, raportate la particularitățile vârstei, să fie interpretate vocal 
cât mai expresiv și să fie realizate artistic pentru a impresiona auditoriul 
(Gherguț, 2001)

Prin meloterapie, copiii își formează capacitatea de a analiza și diferenția din 
ce în ce mai exact sunetele muzicale, structurile ritmico-melodice, participând activ 
și conștient la interpretarea lor. Muzica trezește și întreține pe o durată mai lungă 
de timp atenția copiilor, fie prin ritm sau linie melodică, fie prin armonie sau text, 
determinând emoții profunde, trăiri interioare puternice sau create spontan. 

Plan atelier de art - terapie
Atelierul ”Toamna – Zâna melopeelor”

Scop: 
•	 Stimularea imaginaţiei şi dezvoltarea simţului artistic prin intermediul 

muzicii; 
•	 Educarea sentimentelor de admiraţie şi dragoste faţă de anotimpul toamna, 

prin audiţii muzicale, respectiv memorarea unui cântecel

Argument:
 “... S-a ivit pe culme Toamna,

Zâna melopeelor,
Spaima florilor şi Doamna

Cucurbitaceelor…
Lung îşi flutură spre vale, 
Ca-ntr-un nimb de glorie, 
Peste Solduri triumfale

Haina iluzorie.”

Obiective:
	Să cunoască instrumentele muzicale;
	Să înveţe să cânte o melodie
	Să-şi îmbogăţească experienţa prin participarea la diverse activităţi 

creativ-educative;
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	Să coopereze şi să stabilească relaţii de prietenie prin desfăşurarea activi-
tăţilor comune;

	Să-și însuşească un comportament atent, tolerant, civilizat;
	Să-și dezvolte altruismul, generozitatea și  bunătatea. 

Grup țintă:
Elevii claselor: a V-a -  Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi
Elevii clasei a IV-a B de la Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Dorohoi   
Cadre didactice, părinți

Desfășurarea  activității:
	Prezentarea instrumentelor musicale: prezentare PPT  

( Retroproiector, laptop, tv), discuţii libere cu elevii
	Audiţie muzicală;
	Interpretarea unor cântece/poezii dedicate anotimpului toamna;
	Învăţarea unui cântecel

Materiale necesare:
•	 instrumente muzicale create de elevi;
•	 cd-uri;
•	 calculator, laptop;
•	 retroproiector;
•	 tv.

Modul de lucru:

	Se vor face audiţii muzicale.

	Se vor compune melodii cu ajutorul instrumentelor aduse de elevi.

	Concurs “Ghiceşte şi colorează instrumentul muzical!”

	Elevii împărţiţi în două grupe trebuie să ghicească instrumentul muzical 
ascultând cu atenţie melodia propusă; grupa care reuşeşte să ghicească cele 
mai multe instrumente muzicale trebuie să coloreze instrumentele ghicite 
şi va fi declarată câştigătoare 

	Se vor asculta melodii specifice anotimpului toamna.

	Se vor interpreta melodia învăţată în cadrul atelierului.
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4.3. ART-TERAPIA PRIN DANS

Dansul este una dintre cele mai expresive metode de manifestare corporală. 
Terapia prin dans, cunoscută şi sub numele de terapia mişcării, este o modalitate de 
folosire a mişcărilor corpului pentru eliminarea oboselii, a tensiunii nervoase, dar 
şi de pierdere a caloriilor şi de socializare.

Terapia prin dans a luat fiinţă în 1940, cu ajutorul pionierului său Marian 
Chance. Psihiatrii din Washington D.C. au descoperit că pacienţii lor prezentau o 
evidentă îmbunătăţire fizică şi psihică, după ce urmau cursul de dans al lui Chance. 
Ca rezultat, Chance a fost rugat să lucreze la spitalul St. Elizabeths, cu pacienţii 
consideraţi prea agitaţi pentru a urma o şedinţă normală de terapie.

 Potrivit specialiştilor din cadrul Asociaţiei Americane de Dans Terapeutic, folo-
sirea mişcării în scop psihoterapeutic este un proces prin care individul îşi mani-
festă emoţiile, gândurile şi starea de spirit. Terapia prin dans provoacă schimbări 
complexe asupra celui care o practică. Aceste schimbări sunt resimţite atât la nivel 
emoţional, cognitiv, cât şi la nivel fizic şi comportamental. Terapia prin dans se 
adresează atât persoanelor cu probleme emoţionale, cât şi persoanelor cu probleme 
de alimentaţie, persoanelor care au supravieţuit unui abuz, vârstnicilor, copiilor cu 
autism, dar şi persoanelor care doresc să scape de stresul acumulat.

Privită ca o formă de tratament, terapia prin dans ajută la detensionarea ner-
voasă, la arderea caloriilor, la întărirea oaselor, şi nu în ultimul rând la socializare. 
Nu este vorba despre o artă cu reguli exacte şi cu paşi dinainte cunoscuţi. Din con-
tră, cei care predau astfel de cursuri de terapie prin dans afirmă că în timpul terapiei 
nu există rutină, fiecare şedinţă aducând elemente noi, în funcţie de cât a evoluat 
pacientul. Este vorba despre o mişcare care urmează propriul ritm, cu scopul elimi-
nării tensiunii acumulate.

La baza terapiei prin dans stă ideea potrivit căreia o bună stare de spirit, mentală 
şi emoţională, favorizează existenţa unei stări generale de bine. Potrivit Asociaţiei 
Americane de Terapie prin Dans, această metodă de tratament se deosebeşte de 
dansul obişnuit, bazat pe aspectul estetic, prin exploatarea naturii fiecărei mişcări 
fireşti a corpului pentru obţinerea unei stări de bine şi de calm.

Specialiştii care realizează această terapie afirmă că în funcţie de tipul şi de 
intensitatea mişcărilor realizate - mişcări lente sau rapide, dansul oferă numeroase 
beneficii, de la întărirea oaselor, la arderea caloriilor şi socializarea cu persoane 
noi. Un alt beneficiu al acestei terapii este reprezentat de faptul că mişcările de 
dans ajută la întărirea oaselor, în special a acelora care susţin greutatea corpului - 
tibia, fibula sau femurul. În acest fel se încetineşte şi chiar se poate preveni apariţia 
osteoporozei.
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Prin intermediul dansului se pot modela laturi noi de personalitate, abilități care 
țin de relaționarea cu cei din jur și, mai ales, se poate lucra asupra respectului și 
iubirii de sine. Terapia prin dans este adesea considerată o formă de meditație, dato-
rită implicațiilor sale benefice asupra stării de conștiință și a organismului. 

Terapia prin dans presupune un proces format din patru etape:
•	 pregătirea - încălzirea, stabilirea încrederii; 
•	 incubația - pacientul renunță la controlul conștient și mișcarea devine 

simbolică; 
•	 iluminarea - semnificația devine evidentă, putând avea efecte pozitive sau 

negative; 
•	 evaluarea - se discută semnificația procesului și se pregătește încheierea 

terapiei.

Beneficiile terapiei prin dans
	Contribuie la dezvoltarea competențelor cognitive și a maturității 

emoționale;
	Conduce la învățarea controlului și la coordonarea mișcărilor corporale;
	Îmbunătățește imaginea de sine și dezvoltă încrederea în propria persoană;
	Reduce și elimină treptat, dar total sentimentele de izolare, singurătate, 

anxietate, depresie, furie, tristețe;
	Îmbunătățește funcțiile motorii și, implicit, condiția fizică;
	Este poate cea mai plăcută modalitate de a slăbi și a te menține în formă;
	Reduce (până la eliminarea totală) secreţia de hormoni asociați stresului și 

anxietății;
	Terapia prin dans este, de asemenea, o metodă eficientă și pentru defularea 

frustrărilor, tristeții sau a altor trăiri ascunse în subconștient;
	Reprezintă o modalitate eficientă de relaționare și comunicare cu cei din 

jur:
	Reconectează ființa la propriile resurse de creativitate.
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Plan atelier de art - terapie
Atelierul ”Dansez pentru tine”

Scop: 
•	 Stimularea imaginaţiei şi dezvoltarea simţului artistic prin intermediul 

muzicii şi dansului; 
•	 Educarea sentimentelor de prietenie şi toleranţă faţă de elevii cu CES , prin 

joc şi voie bună.
Argument:
 Dansul este o sursă incontestabilă de energie pozitivă şi, pe lângă relaxarea 
şi starea de bine pe care le include, are efecte benefice dovedite şi asupra sănătăţii. 
Deja se vorbeşte cu mare încredere de terapia prin dans. Dincolo de actul artistic, 
dansul înseamnă folosirea mişcării coregrafice drept modalitate de îmbunătăţire 
atât a abilităţii de exprimare emoţională , cât şi a puterii de interacţiune socială. 
De-a lungul timpului, diferite culturi au folosit dansul pentru a-şi exprima emoţiile, 
pentru a spune poveşti, pentru a celebra evenimente şi pentru a consolida legături 
interpersonale şi de comunicare. Dansul pune împreună puterea mişcării şi dezvol-
tarea personală, pentru că lecţiile de dans oferă oportunităţi unice pentru autoexpri-
mare, comunicare şi interacţiune. 

Obiective:
	Să-şi îmbogăţească experienţa prin participarea la diverse activităţi 

creativ-educative;
	Să coopereze şi să stabilească relaţii de prietenie prin desfăşurarea activi-

tăţilor comune;
	Sa-și însuşească un comportament atent, tolerant, civilizat;
	Să-și dezvolte altruismul, generozitatea și bunătatea ; 

Grup țintă:
Elevii claselor: a V-a, a VI-a , a VII-a , a VIII -a -  Liceul Tehnologic Special ,,Ion 
Pillat” Dorohoi
Elevii clasei a XI –a D de la Liceul  ,,Regina Maria” Dorohoi   
Cadre didactice
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Desfășurarea  activității:
	Prezentarea dansurilor care urmează să fie învăţate: prezentare PPT  (Retro-

proiector, laptop, tv), discuţii libere cu elevii
	Prezentarea paşilor de dans;
	Învăţarea dansului individual şi în perechi (pe fondul muzical ales)

Materiale necesare:
•	 cd-uri;
•	 calculator, laptop;
•	 retroproiector;
•	 tv.

Modul de lucru:
	Se va prezenta dansul care urmează să fie învăţat.
	Se vor prezenta paşii corespunzători dansului.
	Se va dansa individual şi în perechi în ritmul melodiei alese.
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Terapia prin dans – imagini din Regatul Minunilor
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4.4.  ART-TERAPIA PRIN TEATRU

Se ocupă de aplicarea tehnicilor și proceselor specifice teatrului în terapia gru-
purilor de persoane cu nevoie speciale. Teatrul este o tehnică de eliberare a tensiu-
nilor dar și de clarificare a stării celui care dă viață unui anumit personaj. Actorul 
joacă de fapt propria experiență, cu înțelesurile și trăirile ei. Acest tip de art-tera-
pie contribuie într-o mai mare măsură la dezvoltarea abilităților de comunicare, de 
socializare și empatie, precum și a celor de autocunoaștere și autoreflecție. 

Rolurile vor fi alese de fiecare subiect și învățate - se are grijă ca semnificația și 
coținutul materialului de învățat să fie adaptat scopului. Se urmărește astfel o învă-
țare comportamentală și socială. Rolul interpretat devine un instrument al acțiunilor 
interpersonale. Rolul poate fi al celui care îl joacă, un rol complementar sau un alt 
rol. Principiul de bază este de a schimba rolurile între protagoniști. 
Se vor respecta următoarele condiții:

•	 Timpul - plasarea acțiunii poate să cuprindă toate ipostazele timpului- tre-
cut, prezent, viitor;

•	 Gradul de realism - ceea ce este real, ceea ce este posibil, domeniul 
imaginației;

•	 Moduri de comunicare – nonverbal sau verbal.
Aceste modalități de lucru conferă prin acțiune autenticitatea individuală prin 

catharsisul pe care îl propune, prin priza de conștiință, prin punerea în ordine a rolu-
rilor și adecvarea acestora la situația actuală individuală. Se realizează o terapie de 
grup în cadrul psihoterapiei.

Plan atelier de art - terapie
Atelierul ”Să ne cunoaștem prin teatru”

Scop: 
Familiarizarea cu modalităţi diferite de exprimare a unor acţiuni, sentimente prin 
joc şi voie bună implicând şi educarea sentimentelor de prietenie şi toleranţă faţă 
de elevii cu CES.

Argument:
În lumea metodelor alternative de educaţie teatrul ocupă un loc de mare cin-
ste. Explicaţia este simplă: teatrul este un joc iar copiii învaţă jucându-se de-a 
oamenii mari.
Teatrul în educaţie se foloseşte oricând de către oricine, iar  dascălii îi pot îndruma 
în găsirea unor noi moduri de exprimare.
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Obiective:
	Să-şi îmbogăţească experienţa prin participarea la diverse activităţi 

creativ-educative;
	Să coopereze şi să stabilească relaţii de prietenie prin desfăşurarea activi-

tăţilor comune;
	Să-și însuşească un comportament atent, tolerant, civilizat;
	Să-și  dezvolte altruismul, generozitatea și  bunătatea ; 

Grup țintă:
Elevii claselor a VII-a si a VIII-a-  Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi
Elevii claselor a XI-a B şi a X-a A de la Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi
Cadre didactice, părinți

Desfășurarea  activității:
	Prezentarea unor jocuri de rol care urmează să fie învăţate  

(videoproiector, laptop, tv);
	Discuţii libere cu elevii
	Prezentarea unor roluri pantomimice;
	Prezentarea modalităților de realizare;
	Învăţarea unor roluri;
	Interpretarea rolurilor;

Materiale necesare:
•	 cd-uri;
•	 calculator, laptop;
•	 videoproiector;
•	 tv.

Modul de lucru:
	Elevii claselor a XI-a B şi a X-a A vor prezenta reguli de bază  

în interpretarea unor  roluri
	Se vor prezenta rolurile/jocurile corespunzătoare
	Se va face o prezentare comună.
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Teatru – imagini din Regatul Minunilor
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MĂRTURII DIN ”REGATUL MINUNILOR”

”Orice copil visează să beneficieze de drepturi depline, de o familie, de 
educație și de libertatea de a-și exprima opiniile, sentimentele, trăirile. Acest pro-
iect, prin activitățile derulate,  a reușit să împlinească visuri, să dezvolte senti-
mente, să dezvolte abilități practice și să stimuleze stima de sine. 

Dacă la început am fost reticentă cu privire la realizarea activităților din 
cadrul acestui proiect, datorită faptului că nu vom găsi suficienți parteneri, că elevii 
din școlile de masă nu vor fi deschiși la propunerile noastre și nu vor fi dispuși să-și 
rupă din timpul lor liber pentru a se deplasa la centrul educativ-recreativ, am fost 
surprinsă într-un mod plăcut de deschiderea acestora, de interesul acordat întâlniri-
lor noastre și de modul deosebit de deschis în care au colaborat. 

Nu am suficiente cuvinte să le mulțumesc colegilor mei din școlile de masă, 
dar și părinților pentru buna creștere și educația pe care le-o acordă elevilor (copii-
lor) lor, pentru deschiderea cu care au primit propunerile noastre. Majoritatea dintre 
ei, părinți, colegi  și elevi au venit cu inima strânsă, emoționați, plini de curiozitate 
pentru ceea ce va urma, dar la plecare și-au manifestat dorința de a mai veni, de 
a mai colabora cu noii lor prieteni. Nimic nu poate fi mai plăcut decât satisfacția 
lucrului bine făcut, bucuria din ochii lor, fețele pline de satisfacție și încântare de 
la finalul activităților, când își admirau lucrările realizate, când schimbau impresii, 
când aplicau tehnici noi, pe care nu le-au încercat niciodată, când învățau primii 
pași de dans sau când învățau lucruri noi. 

De la toate activitățile realizate împreună am plecat cu sentimentul de 
împlinire sufletească, m-am încărcat cu energie pozitivă, văzându-i atât de motivați 
și dornici de a ne revedea. Chiar și când nu aveam  activități și mă întâlneam cu 
elevii,  mă întrebau: ”Când mai facem o nouă activitate?” Este un sentiment minu-
nat, să poți împlini visul acestor elevi de a participa la activități, de a face cu totul 
altceva, în afară de lucrurile cu care sunt aceștia obișnuiți.

Activitățile desfășurate în cadrul atelierelor de art-terapie au avut rolul de a 
dezvolta inteligența emoțională, de a stimula creativitatea, de a facilita comunica-
rea interpersonală și sociabilitatea copiilor în general. Toți copiii simt nevoia de a 
face și altceva în afară de programul lor zilnic, indiferent dacă sunt cu CES sau nu. 
Dacă am reușit să-i atragem și să participe cu drag la activități este meritul tuturor, 
al nostru, al lor, al părinților, al educatorilor din viața lor. 

Art-terapia de data aceasta și-a atins scopul și a facilitat adaptarea copiilor 
cu CES prin integrarea lor în activitățile diverse desfășurate împreună cu copiii din 
învățământul de masă, unele dintre acestea fiind propuse chiar de ei.  Așadar, dacă 
au participat la un atelier de dans pentru data următoare au dorit pictură, sau colaje, 
muzică, teatru, noi ne-am pliat de fiecare dată pe dorințele lor. Mai mult decât atât 
dacă la sfârșitul atelierului își doreau să danseze să cânte, sau să recite poezii aveau 
tot sprijinul nostru în acest sens. Este de nedescris bucuria și expresiile lor de pe 
fețelor de la finalul activităților, fețele zâmbărețe, inimioarele, alte simboluri  și 
mesaje desenate pe tabla magnetică.
 A fost o experiență plăcută, inedită, aș putea spune – un vis împlinit!”

Prof. Baboi-Drăgan Luminița, grad I
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
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”Într-un cenușiu de toamnă târzie, invitația de a participa la activitățile 
organizate 
în atelierul de Art-Terapie de la Liceul Tehnologic Special. „Ion Pillat” a fost cum 
cu adevărat bine venită. Împreună cu un grup de copii de la Școala Gimnazială 
„Mihail Kogălniceanu” am pășit în lumea minunată în care „a învăța” este egal 
cu „a te distra”, acea lume în care arta devine mijlocul prin care copiii se înțeleg 
mai bine pe sine, se eliberează de anxietățile și temerile acumulate, exersează și își 
optimizează propriile capacități de relaționare cu ei înșiși și cu ceilalți, își formează 
strategii de rezolvare a conflictelor.
    Într-un cadru  plin de culoare, înconjurați de oameni cu suflet cald, elevii 
celor două școli au început să se cunoască și să lucreze împreună, fără a simți 
nevoia prea multor cuvinte, în depășirea barierelor impuse de problemele lor psi-
hice și mentale. Copiii au rareori limbajul și dezvoltarea cognitivă necesare pro-
cesării si redării experiențelor lor numai prin intermediul cuvintelor, astfel încât 
ei își completează comunicările în mod spontan cu ajutorul formelor simbolice de 
expresie si comunicare, cum ar fi joaca, metaforele și o varietate de imagini vizuale, 
auditive si kinestezice, toate acestea fiind cu brio îndeplinite de activitățile desfășu-
rate în cadrul atelierului.
    Tehnicile de art-terapie le-au oferit copiilor oportunitatea de a explora și 
exprima, prin intermediul materialelor specifice creației artistice, dificultățile în 
legătură cu diversele trăiri sau  relații personale, dificultăți ce ar putea fi greu de 
exprimat  în cuvinte. Atmosfera relaxantă  i-a îndemnat pe copii să se exprime liber 
oferindu-le posibilitatea de a se descărca, de a dezvălui trăiri care, în alte condiții, 
păreau a fi inacceptabile. 

        Muzica şi dansul au dus la crearea unei atmosfere eficiente în relaxarea 
psihică şi fizică a elevilor, în plus a antrenat organismul copiilor, eliberând energia 
negativă. Natura non-verbală, creativă şi afectivă a muzicii a facilitat autocunoaş-
terea, exprimarea Eu-lui, comunicarea şi dezvoltarea personală a elevilor.
   Abordând laturi ale personalităţii copilului pentru a descoperi potenţialul 
personal, terapia prin artă experimentată la Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” 
a creat premisele pentru dezvoltarea optimă a inteligenței emoționale și cognitive a 
elevilor implicați, i-a ajutat să-și cultive conștiința de sine, să-și găsească resursele 
necesare în rezolvarea unor probleme și conflicte.”

Prof. Rebenciuc Adina, grad Def.
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
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„Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii, 
însă doar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte...»

Antoine de Saint-Exupery 
“Ne împrietenim în paşi de dans”…  Am pornit în realizarea acestui proiect 

de la conceptul că ”şcoala trebuie să devină ŞCOALǍ pentru toţi”, că toţi copiii 
trebuie să înveţe împreună indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină şi de dife-
renţele dintre ei, că întotdeauna avem de învăţat de la semenii noştri.
       Există şi copii care trăiesc într-o lume a lor, copii cu cerinţe educative speciale, 
copii care au nevoie de o îngrijire specială, adaptată nevoilor lor. Copiii cu CES 
au dreptul la educaţie, recuperare, recompensare, reabilitare şi integrare, la condi-
ţii de învăţare adaptate posibilităţilor proprii, în vederea dezvoltării personalităţii.  
Activităţile acestui proiect au creat punţi ale prieteniei şi ale toleranţei pentru elevii 
celor două şcoli implicate în proiect: Şcoala Gimnazială “M. Kogălniceanu” Doro-
hoi şi Liceul Tehnologic Special “Ion Pillat” Dorohoi.
 Datoria noastră de dascăli este să-i facem pe copii să se respecte între ei, 
indiferent de situaţia lor şcolară, să se înţeleagă, să se ajute reciproc, să se tolereze 
şi să manifeste solidaritate. Trebuie să luptăm pentru integrarea acestor copii în 
societate, să-i înţelegem şi să-i ajutăm. 
 Ne-am dorit ca elevii celor două şcoli să se bucure din plin de această prie-
tenie, să participe cu entuziasm la toate activităţile, să devină mai sensibili la nevo-
ile altora. În urma discuţiilor cu elevii, ca un feed-back la activităţile desfăşurate, 
pot să afirm: deși suntem diferiți și unici în esență suntem egali și merităm să fim 
tratați la fel; cunoașterea de sine este un proces de durată, care nu se consideră nici-
odată încheiat;  fiecare ajunge să se cunoască prin activitățile sale și din relațiile cu 
ceilalți, în situații obișnuite, dar mai ales în situații grele; omul este o ființă activă, 
răspunde la solicitările din afară, își acordă dorințele cu realitatea.

Este ştiut faptul că persoanele cu deficienţe suferă nu atât din cauza defici-
enţei, cât din cauza atitudinii pe care cei din jur o au faţă de ea. Nu este suficient să 
spunem că au aceleaşi drepturi, ci trebuie să le oferim şi aceleaşi şanse la integrarea 
în societate. Dacă persoanele cu dizabilităţi se străduiesc să ţină pasul cu societatea, 
oare cea din urmă la rândul ei, nu ar trebui să le ofere şansa de a evolua cât mai 
aproape de normal sub aspect fizic, psihic, personal, profesional şi social? 

Prof. Daniela Ionescu, grad I
Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi
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”Modelajul este o activitate preferată de copiii de toate vârstele. E o mare plă-
cere să fii în fața unei planșete, să ai la îndemână o cutie de plastilină și să dai frâu 
liber imaginației. Ce lucruri uimitoare! Câtă viață, câtă frumusețe te înconjoară în 
doar câteva clipe!

Cunoscând acest lucru, am propus copiilor de clasa I o vizită într-un loc spe-
cial, pentru a realiza lucruri speciale. Atmosfera caldă, prietenoasă, copiii dornici 
de a lega prietenii ne-au cucerit imediat. Activitatea a fost pe placul copiilor din 
mai multe motive: s-a prezentat un film educativ , s-a lucrat pe grupe, s-a ascultat 
muzică adecvată, elevii au fost îndrumați cu dragoste.

Din discuțiile purtate ne-am dat seama că toți iubim toate anotimpurile pen-
tru că toate au ceva special și au frumusețea lor. Dar a trebuit să alegem și copiii 
au ales: au realizat câte o machetă pentru fiecare anotimp. S-au scos în evidență 
frumusețile și caracteristicile fiecărui anotimp. Plastilina a prins viață în mânuțele 
calde și gingașe ale copiilor. În cadrul grupelor, elevii au colaborat, s-au ajutat reci-
proc, s-au inspirat din filmul văzut și din muzica ascultată.

Produsul final a fost pe placul tuturor: toate machetele au fost corect realizate, 
elevii au reușit să surprindă și să pună în evidență foarte bine trăsăturile importante 
ale fiecărui anotimp. Ce ne-a bucurat foarte tare a fost că am legat noi prietenii, că 
am schimbat impresii cu alți copii, că am aflat că se poate trăi și altfel.

A fost o zi în care am înțeles că imaginația și creativitatea copiilor trebuiesc 
cultivate, încurajate, dezvoltate. Frumosul este un limbaj universal care leagă 
oamenii, le aduce zâmbetul pe buze și îi face fericiți. Copiii de clasa I au câștigat 
o bună experiență de viață și au învățat să prețuiască fiecare zi cu tot ce aduce bun 
sau rău, iar dacă uneori viața nu e așa cum dorim, prin muncă și perseverență putem 
schimba acest lucru.

Cred că rezultatele obținute se vor observa în timp și elevii care au participat la 
activități au învățat  lucruri bune pe care le vor oferi la rândul lor spre a face cât mai 
mulți copii fericiți, iar comportamentul lor va deveni unul tolerant.”

Prof. Adriana Romanescu, grad I
Școala Gimnazială “Spiru Haret” Dorohoi

”Prin activităţile derulate susţinem si materializăm ideea că toţi copiii tre-
buie să înveţe împreună, oricând acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile 
pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot exista între ei. Considerăm că 
toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru acest lucru, urmărim 
să identificam şi să minimalizam barierele învăţării. 

 Am încercat si putem spune că am reuşit în mare parte, să venim în spriji-
nul elevilor nostri, să asiguram posibilitatea participării la educaţie a tuturor copi-
ilor, indiferent de cât de diferiţi sunt ei şi cât se abat, prin modelul personal de 
dezvoltare, de la ceea ce societatea consideră ,,normal”.
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Prin atelierul de art-terapie cu tema ,,Brăţara prieteniei,, activitate care face 
parte din proiectul ,,Creştem împreună prin art-terapie,, am urmărit atât stimularea 
creativităţii, dar mai ales stabilirea unor relaţii de prietenie, de cooperare; integrând 
copiii cu nevoi speciale de educaţie le respectăm un drept fundamental, iar acest 
lucru aduce beneficii pentru toţi cei implicaţi. Fiecare copil este acceptat de cei 
de-o vârstă cu el, are prieteni, preocupări comune cu aceştia,  duce o viaţă normală. 
Avem datoria de a încuraja acest lucru întrucât experienţa demonstrează că elevii 
cu cerinte educative speciale pot fi izolaţi chiar si atunci când se află în clasa plină 
de elevi.

Valoarea educaţiei incluzive, pentru orice elev, constă în faptul că este 
împreună şi poate să colaboreze cu ceilalţi copii. Cel mai mare obstacol în faţa 
incluziunii este, de regulă, atitudinea negativă. Copiii nu sunt obişnuiţi cu acei copii  
care se „comportă” altfel decât ei.  Copiii implicaţi, indiferent că sunt copii cu diza-
bilităţi sau nu, capătă mai multă înţelegere faţă de ceilalţi, dar şi faţă de ei, devin 
mai responsabili, mai empatici şi astfel sunt pregătiţi pentru integrarea socială 
activă într-o lume caracterizată de multă diversitate. Află de timpuriu că diferenţa 
există, dar că ea nu dăunează nimănui, iar copiii ,,normali,, pot aprecia mult mai 
bine potenţialul real al copiilor cu cerinte educative speciale.

Consider că prin astfel de activităţi şcoala devine incluzivă, pentru că fiecare din-
tre elevi acceptă şi are dreptul de a-i fi acceptate diferenţele individuale, de a-i fi încurajată  
independenţa şi responsabilitatea, are dreptul de a-şi fixa propriile sarcini şi scopuri, 
de a avea aspiraţii realiste, de a fi încurajat în cursul învăţării; diversitatea copiilor 
este privită ca o resursă de valoare; elevii sunt valorizaţi în mod egal, iar cadrele 
didactice se sprijină reciproc în rezolvarea problemelor şi în luarea deciziilor.” 

Prof. Daniela Şlincu, grad I
Școala Gimnazială “Spiru Haret” Dorohoi

 

“Există numai un singur fel de a înţelege oamenii, 
anume de a nu ne grabi sa-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor,
 de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi şi să se zugrăvească ei înşişi în ei.”
( Charles-Augustin Sainte – Beuve)

”Dacă astăzi omul obişnuit ştie din ce în ce mai multe despre felul cum este 
alcătuit şi funcţionează corpul uman, el ştie însă foarte puţin despre propriul psihic; 
liberul arbitru, visul emancipării individului de sub tutela naturii, se dovedeşte, 
examinat îndeaproape, o himeră. Nu noi suntem adevăraţii stăpâni ai comporta-
mentului, deciziilor, reacţiilor, chiar gândurilor noastre. Mult din ceea ce facem, 
suntem, decidem, gândim, visăm ţine de interiorul profund al fiinţei noastre, de 
forţele uriaşe ale realităţii psihice, la fel de uriaşe precum cele care ţin laolaltă 
structura atomului într-o entitate.
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Pe parcursul proiectului “Creştem împreună prin Art -Terapie” am testat 
psihologic un număr de 150 de elevi de la Liceul Tehnologic “Ion Pillat” Dorohoi, 
jud. Botoşani, folosind patru tipuri de teste:
	Testul cuburilor – Kohs, care se adresează evaluarii nivelului dezvoltarii  

aptitudinilor
 cognitive non-verbale. Proba conţine 17 desene-stimul ordonate în funcţie de difi-
cultate. Testul se aplică elevilor cu vârsta cuprinsă între 4-19 ani.
	Scala de Inteligenţă Wechsler pentru Copii (WISC-IV) –oferă scoruri com-

pozite care 
reprezintă funcţionarea intelectuală în domenii cognitive specifice, dar oferă şi un 
scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului. Grupa de 
vârstă între 6 ani- 16 ani şi 11 luni;
	Bateria Memoriei de Lucru (BML) - instrument relevant pentru testarea 

memoriei de 
lucru, care acoperă ciclurile şcolare elementar, gimnazial şi liceal. Grupa de vârstă 
între 6-18 ani.
	Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate pe Empiric (ASEBA)- care 

cuprinde un set de 
chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a proble-
melor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă. Utilizând chesti-
onarele ASEBA se pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg 
de competenţe, comportamente adaptative şi probleme. 

În cadrul evaluării am pornit de la situarea individului în centrul cunoaşte-
rii, “dat existenţial iraţional, care este adevăratul purtător al realităţii”, omul con-
cret, opus omului “normal”. Testele au fost administrate pe categorii de vârstă, sex,  
fiind evaluaţi elevi din clasele I –VIII.

Testarea elevilor a vizat atât achiziţiile şcolare cât şi alte achiziţii specifice, 
vizând mai ales gradul de socializare, de cunoaştere a mediului social şi a regulilor 
de încadrare în acesta. Rezultatele s-au măsurat prin raportarea la obiective definite 
în termeni de comportament observabil şi măsurabil, operaţional, raportând punc-
tajul obţinut la cel implicat de comportamentele vizate de itemi.

Un moment esenţial, care a marcat trecerea la activitatea de  sistemati-
zare l-a constituit confruntarea observaţiilor acumulate conform itemilor cu prin-
cipalele tipuri de comportament care sunt specifice unei anumite vârste sau unei 
anumite categorii de copii. De exemplu, unele comportamente ale copiilor cu care 
se lucrează sunt tipice pentru categoria de copii cu deficienţă mintală uşoară, cu 
tulburări de comportament datorate atât deficienţei propriu-zise, cât şi mediului din 
care copiii provin, antecedentelor şi situaţiilor în care s-au aflat (oarecum comune). 
Confruntarea observaţiilor globale efectuată cu tipologia stabilită în testele aplicate 
mi-a permis să stabilesc ulterior, în cadrul profilului psihologic întocmit, observaţi-
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ile, concluziile şi sindromurile complexe specifice fiecărui individ.
Interpretarea testelor în lumina datelor acumulate au permis direcţionarea 

muncii educative, o mai bună cunoaştere a elevilor şi nu în ultimul rând o mai bună 
integrare socială. Ca psiholog, mai ales utilizând datele obţinute prin instumente 
de evaluare cuantificabile, precum chestionarele de personalitate, este dificil, dar 
absolut necesar, să-ţi asumi responsabilitatea de a vedea, dincolo de informaţiile 
normalizate, felul cum datele obţinute prin aceste instrumente pot fi integrate în 
ecuaţia personală  a omului pe care îl ai în faţă. Să ai în acelaşi timp o limpede gân-
dire analitică şi o intuiţie sintetică privind aspectele dinamice specific persoanei.

Ceea ce am realizat, noi - echipa de proiect, este  că am păşit cu sfială, în 
“sanctuarul zeului”, nu cerându-i supunere sau îndurare, ci încercând să cuprindem 
şi să ne integrăm armoniei şi ordinii creaţiei primordiale. Atunci, abia atunci, am 
concluzionat - că nu numai cunoaştem, dar şi înţelegem, nu numai ne înţelegem pe 
noi înşine, dar înţelegem şi pe cel asemenea nouă şi totuşi mereu unic om obişnuit.”

Prof. Mariana Diaconu, grad I
Liceul Tehnologic Special “Ion Pillat”Dorohoi

”Voluntarii nu au neapărat mult timp liber; ei au doar inimă.”  
(Elizabeth Andrew)

”Este bine cunoscut faptul că azi, voluntariatul oferă foarte multe oportuni-
tăți pentru tineri de a se depăși pe sine înșiși și de a oferi celor cu nevoi, un ajutor 
necondiționat, speranța că orice se poate realiza cu răbdare, cu dragoste, cu devo-
tament. Rolul voluntarilor, misiunea lor este de a găsi mijloace și tehnici pentru a 
sensibiliza opinia publică vizavi de situațiile sensibile prin care aproapele nostru le 
trece.

În școala noastră au fost implementate foarte multe activități de voluntariat 
care au avut finalități concrete și au adus beneficii extraordinare atât în compor-
tamentul tinerilor, dar și în rândul partenerilor. Activitățile au fost diverse: de la 
elaborare de materiale interactive până la realizarea la activități de comunicare și 
relaxare prin dans, artă, teatru, creații artistice. Toate aceste acțiuni au dus la o mai 
bună integrare a tinerilor cu dizabilități, la sporirea încrederii de sine și mai ales, au 
atras atenția asupra situațiilor care există în comunitatea noastră.

Parteneriatul pe care îl derulăm anul acesta cu Liceul Tehnologic Special 
”Ion PilIat” în cadrul proiectului: ”Creștem împreună prin Art-Terapie”, face parte 
dintr-o serie frumoasă de colaborări pe care tinerii din liceul nostru împreună cu 
elevii liceului tehnologic, le desfășoară anual, în cadrul diferitelor acțiuni. Este 
plăcut să observăm suportul emoțional și moral pe care tinerii voluntari îl oferă 
elevilor cu CES. Schimbul de experiențe, stabilirea legăturilor de comunicare, acti-
vitățile educaționale, participarea la proceduri terapeutice de grup au contribuit la o 
mai bună înțelegere a importanței voluntariatului în societatea modernă.
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  Noua abordare pe care o propune proiectul, terapia prin artă, exprimarea 
prin simțul artistic, ajută la dezvoltarea competențelor de comunicare și sociale, la 
împlinirea personală: crearea unui lucru palpabil care duce la construirea și crește-
rea încrederii în sine. Sentimentul puterii: această terapie ajuta elevii cu CES să-și 
vizualizeze emoții concrete și temeri pe care nu le pot exprima prin mijloace con-
venționale, iar acest lucru le dă un sentiment de control asupra propriei persoane. 

Elevii noștri au rămas profund impresionați de produsele muncii lor din 
cadrul atelierelor la care au participat, realizate împreună cu acești elevi. Stingheri 
la început și dezinvolți la final au reușit să-și facă noi prieteni, să le aducă un zâm-
bet și o rază de lumină pe fețele lor după cum singuri au afirmat, iar faptul că își 
doresc să mai participe la astfel de activități înseamnă foarte mult pentru noi, pentru 
ei și pentru comunitate.

Este încurajator faptul că statul român recunoaşte valoarea socială a acti-
vităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabi-
lităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, 
profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste 
activităţi. Legea Voluntariatului 78/ 2014 art.2.”

Director Prof. Otilia Puiu, grad I
Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi

”Melodia este o succesiune coerentă de sunete, al cărei sens muzical poate 
fi perceput ca un întreg, sieşi suficintă, independentă. Poate fi concepută ca element 
primordial şi în acelasi timp definitoriu al muzicii. În desfăşurare, ea are de obicei 
o direcţie orizontală, bazându-se în construcţie pe legi consacrate ( ,, flux articulat 
al intervalelor’’prin salturi sau treptat, cu mers ascendent sau descendent), dar şi 
pe ,, legi spontane”, centrându-se în jurul unor trepte principale şi tipizându- şi 
formulele melodice iniţiale, mediane şi finale, atât în organizările sonore tonale, cât 
şi în cele modale.

Melodia vocală este sinonimă cu noţiunea de cântec (melodie vocală cu 
text), iar melodia instrumentală rămâne ,, o succesiune coerentă de sunete” execu-
tată instrumental.

Ca element primordial al metodicii educaţiei muzicale, melodia trebuie 
să fie însuşită, ţinând cont de conţinutul evidenţiat în  definiţia de mai sus, sub 
aspectul:

- ansamblării fragmentelor ce-i compun întregul;
- ansamblării formulelor melodice iniţiale, dar şi mediane finale;
- expresivităţii, rezultă din mesajul textului şi al liniei melodice;
- posibilităţilor reale de execuţie melodico – o ritmică a elevului;
- posibilităţilor de înţelegere a mesajului, racordate la ţinta moral creştină, 

care nu trebuie pierdută din vedere.
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Melodia vocală se poate învăţa după auz ( modelul vocii profesorului sau 
modelul imprimat pe o bandă de casetofon sau CD) sau prin descifrarea melodiei, 
prin citirea melodico-rimică (solfegiere - la clasele V-VIII)

Pentru formarea interesului elevului pentru piesa propusă este necesar să 
se parcurgă următoarele etape:

- audierea piesei, în varianta profesională (casetofon, vocea profesorului, 
cu condiţia de a fi expresivă); în aces caz o numim cântare model;

- scurte lămuriri asupra destinaţiei piesei, asupra compozitorului (eventual 
o comparaţie şi cu alte piese din acelaşi gen, stil);

- comentarea textului, citirea lui, scrierea în caiete.
Pentru o intonare şi însuşire justă melodico-ritmică se parcurg următoa-

rele activităţi:
- se evidenţiează forma arhitectonică a cântecului: două melodii sau o 

melodie şi un refren etc.
- se învaţă prin repetare partea cea mai accesibilă (de obicei refrenul) 

care se insuşeşte în arcuri melodico-ritmice pe silaba ,,LA”, repetate 
după modelul profesorului cu toată clasa, pe grupe şi câte un elev;

- se recitesc cuvintele textului, apoi se scandează în ritmul cântecului, 
cuplându-le ulterior cu melodia;

- învăţarea se face tot pe arcuri melodice;
- în final, refrenul (partea accesibilă a cântecului) va fi interpretat foarte 

expresiv de către profesor şi reprodus în acelaşi fel de către elevi;
- pentru părţile de cântec cu dificultăţi se vor adăuga exerciţii cu repeta-

rea separată numai a părţii dificile;
- acestea se reiau în contextul unui arc melodic, legându-se apoi toate 

arcurile melodice pentru întregire; se reciteşte textul ataşându-se melo-
dia arcurilor melodice pe strofele următoare; după ce profesorul a con-
statat că s-a însuşit melodia, o va relua cântând-o expresiv;

- cântecul va fi reluat în întregime de către elevi.
Pentru formarea independenţei de intonare a cântecului sunt necesare activităţile 
următoare:

- exerciţii de cunoaştere, separat, a ritmului sau a unor fragmente melo-
dico-ritmice din cântec, cu precădere începtul acestuia;

- pentru poziţionarea celulei (motivul principal al melodiei), trebuie să i 
se atragă atenţia elevului asupra liniei melodice şi a ambitusului cânte-
cului, care necesită un prag de pornire înalt, mediu sau grav;

- exerciţii de intonare ,,în gând” a melodiei cântecului, aceasta şi pentru 
dezvoltarea auzului interior muzical;
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- exerciţii individuale de începere a cântecului vizând intonarea corectă 
a formulei iniţiale, a tempoului adecvat piesei, a expresivităţii necesare 
interpretării piesei.

Pentru exersarea empatiei, se propun următoarele modalităţi:
- se va inventa un context cântecului pentru a fi trăit corespunzător, 

repartizându-l pe roluri în mici scenarii;
- rolurile vor fi interpretate, prin rotaţie, de toţi copiii, pe parcursul 

semestrului sau al anului;
- este de dorit ca piesei să i se facă un acompaniament conform stilului: 

cu instrumente cu percuţie naturală (palme, degete etc.) sau creioane;
- în perioada prenotaţiei, excludem învăţarea unui cântec în afara unui 

scenariu inventat special pentru elevi, fie o poveste, o activitate în care 
copilul va fi implicat într-un viitor foarte apropiat.”

Prof. Carmen Agrăpinei, grad I
 Colegiul Național ,, Grigore Ghica”- Dorohoi

„Este minunat să fii sănătos şi să ai o familie care să te iubească şi care să 
te facă fericit! Este la fel de minunat să poţi împărtăşi din fericirea ta şi celorlalţi.  
Aceasta a fost şi intenţia mea când ne-am propus să facem cuiva o surpriză. Şi, cum 
nouă ne plac surprizele, nu am stat prea mult pe gânduri! Surpriza trebuia să fie 
pentru Florea, un băiat mai mare decât elevii clasei mele, care poate nu este la fel 
de norocos. Urma să-i facem o surpriză chiar de ziua lui.

 Într-o dimineaţă friguroasă de februarie, când aşteptam cu toţii plecarea 
către sărbătoritul nostru, copiii pregăteau şi aranjau cadourile în punguţe cu fundiţe 
şi în ambalaje colorate. La ora 11 am pornit cu autobuzul, care urma să ne conducă 
către Liceul Tehnologic Special “Ion Pillat” Dorohoi, unde învaţă sărbătoritul nos-
tru. Pe drum era mare agitaţie pentru că toţi eram nerăbdători şi ne întrebam unii 
pe alţii dacă acelui băiat îi vor plăcea cadourile şi surpriza. După ce am coborât în 
ordine, am întâlnit o doamnă profesoară care ne-a întâmpinat în faţa şcolii şi care 
ne-a condus în paşi cadenţaţi, ca la armată: un-doi, un-doi... Am ajuns într-o sală 
de clasă mare, cu multe mese aranjate încât să avem loc de petrecere. Am aşteptat 
puţin în linişte, plini de emoţia de a întâlni oameni noi, până să apară nişte copii, 
care nici nu aveau habar ce se va întâmpla. 

 Am început lucrul practic în echipe. La sfârşit am realizat împreună multe 
tortuleţe în care am scris urări de bine pentru Florea. I le-am dăruit şi, ascultându-l 
cum citea urările cu lumină în ochi, parcă fericirea lui a venit şi la noi, cei din jur.
 A început petrecerea! Întâi au fost serviţi toţi copiii prezenţi la activitate 
cu tortul preparat de părinţii elevilor mei, după aceea noi, cei din clasa a II-a B, 
am mers la dans, arătându-le colegilor lui Florea, chiar și lui cum se dansează 
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,,Macarena” de exemplu. Am dansat împreună până n-am mai putut, am râs, am 
bătut din palme sub privirile încântate ale profesorilor şi părinţilor care ne-au înso-
ţit. I-am urat din nou “La mulţi ani!” lui Florea. Am plecat fericiţi pentru că am 
reuşit să-l înveselim pe acel băiat măcar atunci, de ziua sa, dar eram şi trişti fiindcă 
s-a terminat o zi frumoasă pentru toţi!”

Înv. Gr.I Ana Dănilă                                                  
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi

”Principalul obiectiv al activităților desfășurate cu copiii cu deficiențe 
mentale este acela de a-i forma şi pregăti pentru viaţă, prin valorificarea la maxi-
mum a posibilităţilor fiecărui individ în vederea unei integrări în viaţa profesională 
şi socială. În acelaşi timp, prin activitățile terapeutice se urmărește dezvoltarea psi-
hologică a individului pentru a-şi putea manageria trăirile emoționale pentru mini-
mizarea efortului și creșterea nivelului de funcționare.
 Art-terapia poate fi aplicată indiferent de tipul de deficiență identificat. Ea 
are meritul de a întregi personalitatea copilului, de a-i dezvolta simţul estetic şi de 
a-l face să conştientizeze nevoia de frumos. Este știut faptul că unii copii cu defi-
cienţe de intelect manifestă interes pentru activitățile concrete, precum modelajul, 
pictura, desenul, confecţionarea unor obiecte etc., ceea ce poate constitui nu doar 
un prilej de consumare a energiei, dar şi de formare a unor abilităţi motrice, practice 
ori de dezvoltare a unor deprinderi profesionale.
 Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului ”Creștem împreună prin 
Art-Terapie” s-au urmărit înlăturarea unor pattern-uri disfuncționale, dar şi dez-
voltarea afectivă, stimularea activităţii psihomotorii şi formarea comportamentelor 
adaptative. De asemenea, s-a pus accentul pe dezvoltarea cooperării şi întrajutoră-
rii, pe formarea capacității de autocontrol.
 Atelierul de creație ”Coronițele toamnei” a oferit copiilor din școala noas-
tră posibilitatea de a interacționa cu elevii clasei a IV-a de la Școala Gimnazială 
”Spiru Haret” Dorohoi. Organizați în grupe mixte, îndrumați de cadrele didactice, 
ei au confecționat coronițe decorative cu frunze în culori autumnale. Elevii au exer-
sat deprinderea de a trasa conturul după șablon, de a decupa, de a asambla, de a 
lipi. Sarcinile au fost diferite, în funcție de posibilitățile fiecărui copil. Am remar-
cat disponibilitatea de a coopera manifestată în cadrul grupurilor de lucru, dorința 
elevilor mai mari de a-i ajuta pe cei mici. Unii copii au dat frâu liber fanteziei și au 
realizat coronițe cu ajutorul materialelor procurate de ei înșiși (frunze presate). Pe 
tot parcursul activității, elevii au audiat cântece specifice anotimpului, care au con-
tribuit la instalarea unui climat relaxant și la creșterea capacității de concentrare. 
La finalul activității, copiii și-au exprimat în mod spontan dorința de a interpreta 
câteva melodii, demonstrând că posedă simț ritmic și calități vocale. 
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 Fiind conștienți de multiplele efecte terapeutice ale muzicii, am utilizat 
adeseori meloterapia ca mijloc pentru modelarea personalităţii şi pentru normaliza-
rea stărilor psihice: la elevii hiperactivi s-au constat ameliorări; în cazul copiilor cu 
instabilitate emoţională s-au diminuat tensiunile psihice, agresivitatea, favorizân-
du-se cooperarea în interiorul grupurilor.
 În cadrul atelierului de teatru, elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială 
”Spiru Haret” au pus în scenă, pentru elevii clasei a II-a de la L.T.S. ”Ion Pillat” 
Dorohoi, piesa ”Vizită” de I. L. Caragiale. Activitatea și-a propus să dezvolte capa-
citatea de exprimare verbală și mimico-gestuală a copiilor, precum și capacitățile 
empatice ale acestora.
 Elevii de la L.T.S. ”Ion Pillat” Dorohoi au improvizat secvențe din poveș-
tile: ”Scufița Roșie”, ”Ursul păcălit de vulpe”, ”Capra cu trei iezi”. Demersul  ima-
ginativ i-a determinat pe copii să se transpună în rolurile personajelor, inițiindu-i în 
transmiterea unei game variate de emoții prin intermediul tonului vocii, mimicii și 
gesturilor.
 Atât jocurile de rol, cât și dansul, le oferă copiilor posibilitatea de a-și 
depăși limitele, de a-și învinge timiditatea, de a se exprima. Deoarece impune 
o anumită ritmicitate şi o coordonare de ansamblu a mişcărilor corpului, dansul 
contribuie la dezvoltarea armonioasă, cu impact inclusiv la nivel comportamen-
tal. Dansul pe perechi dezvoltă o gamă largă de sentimente (prietenia, respectul, 
simțul estetic, autovalorizarea, îmbunătățirea imaginii de sine), care au o dublă 
importanţă: ajută la interrelaționare şi la  dezvoltarea comportamentelor sociale. 
Dansul este o activitate îndrăgită de marea majoritate a copiilor întrucât, aseme-
nea muzicii, corespunde nevoii spontane de joc, mişcare şi relaxare a acestora; el 
provoacă plăcere, îi apropie, îi dezinhibă și îi detensionează. Această stare de bine 
a fost experimentată de toți copiii implicați în proiect. Prin intermediul activită-
ților de art-terapie, copiii cu deficiențe mentale au posibilitatea de a se exprima mai 
repede şi mai uşor. Exteriorizarea experienţelor, a trăirilor, a atitudinilor contribuie 
la instalarea unei stări de relaxare pentru copii, oferind totodată cadrelor didactice 
informaţii utile înţelegerii unor aspecte ale conduitei acestora.

 Prof. Ludmila Buhaschi, grad I
Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi

 

„Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt 
închipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor. Ea este esenţa ordinii, 
înălţând sufletul către tot ce este bun, drept şi frumos.” (Platon).              

”Cu toţii ştim că, în interiorul copiilor există o lume plină de surprize şi 
miracole şi mai tot timpul noi, adulţii, considerăm că dacă aplicăm tehnici cores-
punzătoare, urmăm paşi precişi, vom avea acces în această lume mirifică. Adevărul 
este că, uneori, muzica şi dragostea merg împreună spre copilul bolnav, căutând 
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şi aşteptând cu respect o invitaţie la miracol. Copiii sunt întotdeauna receptivi la 
muzică, în ciuda unor situaţii dificile care-i afectează. Noi, educatorii, avem o misi-
une foarte frumoasă dar extrem de pretenţioasă. Fie că folosim drama, muzica, miş-
carea sau jocul, demersurile noastre vor fi ca un exerciţiu al ascultării, al unicităţii, 
al reflectării şi al actualizării. 

Dintre toate metodele de art-terapie, terapia prin muzică a demonstrat că a 
plăcut, a vrăjit copiii şi a avut un impact nemărginit asupra lor, indiferent de vârstă 
şi deficienţă. Toţi copiii participanţi au ascultat  muzică, au cântat,  au dansat. Ea 
s-a putut realiza, fie prin intermediul tehnicilor active (improvizaţia instrumentală, 
confecţionare de instrumente muzicale, cântul vocal), fie prin tehnicile receptive 
(audierea unei lucrări muzicale).

Meloterapia activă a dovedit eficienţă în lucrul cu cei care au dificultăţi 
în a verbaliza şi a avut un efect profund prin faptul că a permis o mai bunǎ elibe-
rare a afectivităţii sau agresivităţii. Jocul cu instrumentele, sunetul obţinut, plǎcerea 
resimţitǎ o datǎ cu apariţia muzicii, au  facilitat  aparitia comunicǎrii şi a deblocării 
emotionale între copiii parteneri. Totodată a permis dezvoltarea independentei, a 
stimei de sine, a încrederii şi a propriei discipline. Pentru copiii cu dificultati de 
comportament, cântatul la un instrument a permis îmbunătăţirea controlului pro-
priilor impulsuri, iar pentru că aceasta s-a făcut în grup, a facilitat integrarea în 
colectiv. 

Am mai putut constata, atât progresul în dezvoltarea şi îmbunătățirea atitu-
dinii față de copiii cu CES, cât şi participarea voluntară, tot mai deschisă a elevilor 
din școala de masă, un interes sporit şi o evidentă plăcere pentru activităţile în 
parteneriat.” 

Prof. Marilena Ciucur, grad I
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi

”Sunt psiholog de meserie. Am învăţat despre implicaţiile şi benefici-
ile art-terapiei asupra personalităţii umane în cadrul studiilor de specialitate. Mi 
s-a oferit posibilitatea să aprofundez mai bine teoria cu privire la această metodă 
terapeutică, participând la două activităţi, de muzică şi desen în cadrul proiectu-
lui ,,Creştem împreună prin art-terapie’’ la Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” 
Dorohoi. Menţionez că sunt profesor itinerant/de sprijin, îmi desfăşor activitatea la 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Dorohoi şi am participat cu o grupa de 10 copii din clasele 
a III-a şi a IV-a. Grupa de lucru a fost completată de copiii cu CES din cadrul Lice-
ului Tehnologic ”Ion Pillat”.

După atelierele de art-terapie, le-am solicitat elevilor părerile despre activi-
tățile desfășurate. Astfel, am aflat următoarele:
,,Iniţial nu ştiam la ce să mă aştept, stăteam rezervată şi observam compotamen-
tul băiatului cu care eram în echipă. Ne uitam unul la altul, fără să zicem nimic.  
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Mi s-a părut că are o atitudine de inferioritate aşa că i-am zâmbit încurajator şi 
l-am întrebat cum îl cheamă, din ce clasa e ... Aveam aceeaşi vârstă. Ne-am con-
tinuat activitatea discutând despre colegi, profesori şi încet, încet a devenit mai 
vorbăreţ. Am obsevat, uimită că era mai talentat ca mine la desen, avea multe idei 
originale şi un stil de lucru mai lejer. Am învăţat de la el să nu mă concentrez prea 
mult asupra unor contururi în desen şi să-mi las imaginaţia să lucreze. A ieşit în 
final o lucrare frumoasă, mai mult datorită lui.”
,,Sunt copii ca şi noi, dar i-am simţit mai rezervaţi, mai timizi, poate pentru că le 
lipseşte afectivitatea unei familii, dar noi trebuie să-i înţelegem şi să-i ajutăm să 
treacă peste aceste bariere.”

Eu, personal, m-am convins încă o dată de capacitatea copiilor cu CES de 
a-și exprima trăirile, emoţiile și frustrările prin desen și muzică. Copilul învaţă prin 
art-terapie să dea sens lumii din afara lui dar şi să-şi structureze propriile gânduri.            

Prof. Alina Coreciuc, grad Def. 
Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi

”Despre terapia prin artă se spune că ”a vindecat sufletul oamenilor din 
cele mai vechi timpuri”.  Și astăzi continuă să o facă cu succes, având în vedere 
tendința spontană a omului de a se exprima mai ușor prin artă, indiferent de forma 
de manifestare.

Pentru copii, tehnicile de art-terapie oferă posibilitatea de a explora şi 
exprima, prin intermediul materialelor specifice creaţiei artistice, dificultăţile în 
legătură cu diversele trăiri sau relaţii personale, dificultăţi ce ar putea fi greu de 
exprimat în cuvinte. Atmosfera relaxantă îl indeamnă pe copil să se exprime liber 
oferindu-i posibilitatea de a se descărca, de a dezvălui trăiri care, în alte condiţii, 
poate nu sunt la fel de ușor de manifestat.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului ”Creștem împreună prin 
Art-Terapie” se înscriu pe deplin în acest cadru ce oferă copiilor posibilitatea de 
a-și exprima liber emoțiile, trăirile. Împreună cu elevii la la clasa la care sunt diri-
ginte, clasa a VII-a C de Școala  Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi, am participat 
la ateliere de muzică, creație, pictură și dans.  

În cadrul activităților de creație, elevii au fost organizați pe grupe, fiecare grupă 
fiind formată din elevi de la ambele școli. Copii s-au împrietenit repede, au realizat 
felicitări și mărțișoare în cadrul atelierului de creație, lăsându-și imaginația liberă 
și combinând strălucit materialele puse la dispoziție.

”Muzica ne înfrumusețează viața” – este titlul unui alt atelier la care am 
participat cu elevii clasei a VII-a C, o temă deosebită, dacă avem în vedere faptul 
că ascultarea muzicii adecvate îi poate ajuta pe copii să se concentreze mai bine la 
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realizarea unor sarcini, informațiile fiind integrate mai ușor. La toate activitățile a 
fost o atmosferă foarte plăcută, elevii din clasa a VII-a au fost foarte încântați de 
astfel de activități mai ales că programul la gimnaziu este foarte încărcat și nu au în 
orarul obișnuit acest tip de activități. Pentru ei a fost ceva nou, să vadă că există un 
spațiu special amenajat – nu în sala de clasă – dotări și materiale diverse pe care le 
pot folosi să  creeze, cadre didactice, care îi sprijină și îi încurajează în ceea ce fac.

Colaborarea și discuțiile purtate cu colegii lor de la Liceul Tehnologic Spe-
cial ”Ion Pillat”  i-au făcut pe unii dinte ei să-și dezvolte generozitatea, altruism, să 
conștientizeze și să accepte diversitatea și să aprecieze mai mult ceea ce viața le-a 
oferit.

Prin art-terapie, pentru copil, orice exerciţiu devine o joacă și astfel lucru-
rile se fac  în mod natural, fără depunerea unui efort considerabil. Implicarea copi-
ilor în astfel de activtăți, trezeşte motivaţia şi participarea activă, emoţională a ele-
vilor, constituind şi un mijloc de socializare şi relaționare cu cei din jur.”

Prof. Mirela – Aurelia Diaconescu, grad I
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi

Proiectul ,,Creştem împreună prin Art-Terapie” s-a născut din dorinţa 
de a oferi elevilor cu nevoi speciale de la Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” 
Dorohoi un spaţiu adecvat şi un mod plăcut de petrecere a timpului liber. Este un 
proiect care, cred că a schimbat cu adevărat vieţi, care a produs multe schimbări în 
viaţa personală şi profesională a participanţilor.
        Seriozitatea partenerilor, a cadrelor didactice implicate, cu experiență în 
derularea proiectelor, a condus la reuşita maximă a activităţilor din cadrul proiectu-
lui. Beneficiarii direcți ai proiectului – elevii cu CES s-au bucurat din plin de afec-
tivitatea oferită de elevii din şcolile de masă și de diversitatea momentelor (teatru, 
muzică, dans, pictură etc).  Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au oferit 
elevilor, posibilitatea de a petrece clipe minunate, alături de oameni minunaţi, un 
alt mod de petrecere a timpului liber, care să le asigure, pe viitor, un comportament 
care să le facă ușoară integrarea în societate. 

La finalizarea activităților din proiect, avem mulţumirea că ne-am atins 
scopul educațional propus, avem satisfacția că pentru copiii implicați, copilăria nu 
reprezintă o vârstă pierdută, ci o perioadă din viață, asemănătoare cu a multor alți 
copii fericiți.”

Director Prof. Gabriela Apetria, grad I
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
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”Tehnicile creative abordate au rolul de a produce schimbǎri de perspectivǎ 
cognitivǎ, stimularea creativitǎţii, crearea de stǎri afective tonice, facilitarea comu-
nicǎrii interpersonale, creșterea sociabiltǎţii și a adaptǎrii ȋn societate. Apropierea 
de alte modalitǎţi de intervenţie, precum terapia ocupaţionalǎ, se justificǎ prin ape-
lul amândurora la activitǎţi de abilitare manualǎ, de expresie grafo-plasticǎ, muzi-
calǎ și de expresie nonverbalǎ și verbalǎ, diferenţa constând ȋnsǎ in folosirea unor 
medii de manifestare artisticǎ diferite, precum și a importanţei atașate produsului 
obţinut.

Astfel, ca profesor-educator la grupa a V-a, din cadrul LTS “Ion Pillat”, am 
avut plǎcerea de a participa cu elevii ȋn cadrul atelierului de art-terapie la activitǎţi 
vizând compoziţia liberǎ – desen, colaj, graficǎ – (“Culorile toamnei”) și interpre-
tarea unor cântece cu suport tehnic (Atelierul de muzicǎ – „KARAOKE”).

Elevii au fost ȋncântaţi de prezenţa și lucrul ȋn cadrul atelierului, plǎcân-
du-le cel mai mult conţinutul variat, utilizarea unui material divers și stabilirea 
unei tematici bogate. De asemenea, ei s-au simţit valorizaţi, prin faptul cǎ au lucrat 
alǎturi de colegi din școala obișnuitǎ, ca(elevii clasei a VII-a, Școala Gimnazialǎ 
„Dimitrie Romanescu” care le-au respectat pǎrerile, ideile și i-au ȋncurajat pe par-
cursul activitǎţii. Efortul solicitat copiilor este susţinut de perspectiva atingerii unui 
scop, care le stimuleazǎ interesul și ȋi mobilizeazǎ ȋn realizarea lucrǎrii.

Faptul cǎ elevul este pus ȋn situaţia de a realiza prin propriile lui forţe acti-
vitǎţile propuse, contribuie la câștigarea independenţei și a ȋncrederii ȋn forţele pro-
prii. Sentimentul de bucurie și satisfacţie pe care copilul ȋl ȋncearcǎ ȋn momentul 
ȋncheierii cu succes a lucrului sǎu contribuie ȋn mod deosebit la educarea dragostei 
pentru muncǎ, la optimismul și ȋncrederea ȋn forţele proprii. Ȋn cazul lucrǎrilor 
colective elevul este nevoit sǎ-și subordoneze interesele proprii celor colective.

Din punctul de vedere al valorii educative, activitǎţile de art-terapie se situ-
eazǎ pe același plan cu celelalte activitǎţi organizate ȋn școalǎ. Ele contribuie la 
dezvoltarea generalǎ, psihicǎ, fizicǎ, afectivǎ, volitivǎ a copiilor cu condiţia respec-
tǎrii cerinţelor pedagogice generale ȋn organizarea și desfǎșurarea lor.

Art-terapia susţine modelarea personalitǎţii prin valori estetice și orienta-
rea spre ȋncorporarea frumosului ȋn viaţǎ și activitate, contribuind semnificativ la 
ȋmbogǎţirea metodologiei pedagogice.

Prof. Andra Adăscăliței, grad Def.
Prof. Cristian Adăscăliței, grad Deb.

Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi

„Educaţia începe într-un moment al vieţii greu de marcat, şi nu se termină, 
de fapt, niciodată. Toate etapele ei au nevoie de susținere, diversitate, onestitate şi 
realism din partea noastră, a profesorilor, începând cu acei copii lipsiţi de sprijinul 
şi afecţiunea unei familii,  şi continuând cu viitorii specialişti, elevii excepţionali, 
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dornici să se cunoască şi să se perfecționeze pentru a deveni capabili să facă față 
situațiilor excepționale.

În activităţile desfăşurate la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” am 
văzut copii speciali, deschişi, dornici de relaţionare indiferent de şcoală, vârstă sau 
orientare şcolară.  A existat un limbaj comun, al copilului în arta simplă şi expri-
mată onest cu simplitatea Marelui mic.

Cu toţii am învăţat/reînvăţat să fim copii şi lor le mulţumim pentru acest 
lucru.”

Director Adj. Prof. Gretti Cucoreanu, grad I                                                    
Prof. Sonia Nicorici, grad I

Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi

Gordon Allport, în cartea sa ”The Nature of Prejudice”, propune modelul 
interacțiunii, a contactului între diferite grupuri pentru a produce atitudini pozi-
tive vis-a-vis de un grup discriminat, deoarece cunoștințele și informațiile reduc 
egocentrismul și elimină discriminarea. Această teorie se aplică perfect prin acest 
proiect la care am participat împreună cu elevii mei, ”Creștem împreună prin 
Art-terapie”, desfășurat la Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi.

Conștientizarea problemelor semenilor noștri nu se învață din cărți. Este 
nevoie de experiențe, de trăiri, care să conducă la înțelegerea și acceptarea copiilor 
din învățământul special așa cum sunt ei în realitate, cu calități și defecte, ca fiecare 
dintre noi.

Activitatea la care am participat a promovat interacțiunile sociale, elevii 
din cele două categorii stând la aceeași masă de lucru, având posibilitatea să comu-
nice între ei, să relaționeze și să colaboreze în rezolvarea sarcinilor de lucru. Au 
fost facilitate dezvoltarea socială și emoțională prin crearea unei ambianțe care a 
stimulat sentimentul de siguranță și a valorizat reușitele elevilor.

Cât despre părerile copiilor mei participanți la activitate, despre bucuria 
lor, implicarea și emoția cu care au creat ornamente pentru Crăciun împreună cu 
noii lor prieteni și dorința de a repeta această experiență … e greu de descris! Dis-
cuțiile purtate cu ei în urma activității desfășurate au condus firesc spre concluzia că 
există un singur fel de a înţelege oamenii, așa cum spunea Charles-Augustin Saint 
Beauve, și anume: ”a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa 
să se explice, să se dezvăluie zi de zi şi să se zugrăvească ei înşişi în ei.” 

Prof. Angelica Rotariu, grad I 
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi
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În cele mai multe situații, bucuria de a ajuta nu poate fi exprimată în cuvinte. 
Ea se măsoară în fapte și se concretizează  în zâmbete. Copiii clasei a IV-a C de la 
Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi au experimentat pe propria lor persoană 
frumusețea de a fi solidar. Aceștia au renunțat la o parte a timpului lor liber pentru 
a se dedica unor acțiuni de voluntariat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special 
„Ion Pillat” Dorohoi. Această colaborare a început de fapt de mai  mult timp, de pe 
vremea când ei erau în clasa I. 

În cadrul proiectului  «Creştem împreună prin Art-Terapie» am desfășurat 
mai multe  activități: „Fantezie și culoare”,  „Coronițele toamnei”,  „Ebru-Dansul 
apei si al culorilor”,  „Ebru-Primăvara”, deoarece fiecare elev din clasă a dorit să 
participe ca voluntar. La fiecare dintre acestea toți cei prezenți au reușit să comu-
nice și să lucreze în echipă. 

Activitatea care i-a încântat cel mai mult pe toți cei implicați a fost pictura 
în tehnica Ebru. Împreună, mari și mici, copii „normali” sau copii „cu nevoi spe-
ciale”, au pictat cu aceeași plăcere, lucrările lor exprimând bucuria momentelor 
petrecute împreună. Pentru un timp, locul a devenit o altă lume, o lume în care nu 
au mai existat diferențe sociale, o lume care a avut la bază puritatea și inocența 
copiilor, atmosfera fiind una ludică.

În traducere Ebru înseamnă «nor» pentru că și picăturile de vopsea care 
cad în apa iau forma unui nor. În engleză i se spune «paper marbling» si chiar ia 
un aspect marmorat, iar în română se pare că ar fi cunoscută sub numele de «foița 
turcească». 

Această tehnică a fost pentru prima data documentată în sec. al XV-lea în 
Turkistan. Pornind din China în timpul dinastiei T’ang (608 - 918) această artă a 
luat Drumul Mătăsii prin Iran și a ajuns în Anatolia. Cea mai mare dezvoltare și 
apreciere a cunoscut-o în perioada Imperiului Otoman.

Inițial ea era folosită pentru a îmbrăca manuscrisele și cărțile. Acum - de 
obicei - se înrămează rezultatul final şi se spune că este benefic pentru casa celui 
care găzduieste desenul.

Mai presus de desenele deosebite realizate în cadrul proiectului se află 
impresiile copiilor implicați.

Prof. Carmen Lepărdă, grad I
Școala Gimnazială ”Spiru Haret”

”Menirea oricărei școli este de a împleti cunoștințele dascălilor cu dorința 
de cunoaștere a elevilor. Rolul învățământului actual este de a forma oameni capa-
bili să se integreze dinamic într-o lume complexă aflată într-o permanentă schim-
bare. Să educi cu adevărat înseamnă să determini celui de lângă tine acele surse 
care-l pot împlini și ridica, înseamnă să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de 
sine, dându-i un îndemn în perspectiva dezvoltării lui. Consider că activitățile des-
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fășurate în cadrul acestui proiect și-au atins obiectivele și precis modul în care 
întregul colectiv își asumă uriașe responsabilități integratorii.”

Prof. Gr. I Ignat Cristina
Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Ioan Iacob” Dorohoi

 ”Cel  mai frumos timp al vieţii omului este cel petrecut alături de oameni, 
mai ales, de oameni cu sufletul frumos. În aceste gânduri îmi pot exprima starea 
sufletească trăită în timpul activităţilor desfîşurate în cadrul acestui proiect, care 
trebuie continuat în comunitatea noastră şi nu numai.
 Încă de la începutul întâlnirilor am înţeles că proiectul iniţiat de Liceu Teh-
nologic Special „Ion PilIat” Dorohoi este unul cu un caracter deosebit de important 
pentru că, îşi propune să pună alături oamenii, care în mod obişnuit sunt despărţiţi 
de preocupările cotidiene, de mentalităţi diferite şi chiar de unele prejudecăţi, şi 
care au nevoie, prin acest fel de întâlniri, să descopere o altă faţă a vieţii, una mai 
umană şi mult mai profundă.
 Activităţile desfăşurate în cadrul centrului recreativ cu implicarea cadrelor 
didactice şi ale elevilor de la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi, au fost 
dintre cele mai diferite: de la ateliere de muzică, pictură, la ateliere de creaţie, de 
educaţie duhovnicească. Am observat, cu multă bucurie, câtă lumină şi câtă dra-
goste pot dovedi copiii care întâlnesc copii, în aparenţă diferiţi, dar care prin ceea 
ce sunt, ne ajută să ne redescoperim şi să înţelegem că frumuseţea vieţii constă, 
nu numai în ceea ce suntem, ci mai ales în modul în care ştim să dăruim şi să ne 
dăruim.”

Prof. Pr. Gr. Def. Apetrei Ionuţ-Ştefan
Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi

”Nimic nu poate fi mai plăcut decât bucuria de a fi copil și bucuria de a 
te simți copil. Acest proiect ne-a schimbat viața într-un mod plăcut, oferindu-ne 
șansa să fim ancorați în copilărie, să simțim la fiecare atelier altceva, alți ochi să 
ne privească, la început mirați (”Ce caut eu aici? Ce voi face? O să reușesc?”) apoi 
încrezători (”Ce bine că am venit? Copiii aceștia se descurcă minunat? Chiar știu 
să facă aceste lucruri! Ce repede s-au împrietenit! Se descurcă foarte bine!”) și în 
final fericiți și mulțumiți (”Nu-mi vine să cred că am făcum, noi, aici, acum, aceste 
lucruri minunate! Chiar ne-am descurcat! Toată lumea este mulțumită! Chiar am 
reușit să finalizăm cu bine ce am început!”).

Am realizat 57 de ateliere până în acest moment și cu siguranță vom depăși 
60, pentru că avem solicitări multe din partea elevilor din școlile de masă care 
doresc să deșfășoare activități cu elevii din școala noastră. Noi ca și echipă de pro-
iect ne declarăm mulțumiți de modul în care s-au deșfășurat toate atelierele până în 
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prezent, iar din declarațiile elevilor reiese clar că au fost încântați și mulțumiți de 
realizările lor, de prieteniile care s-au înfiripat, dar și de faptul că doresc să mai vină 
la activități asemănătoare.

Și noi profesorii participanți în acest proiect am simțit și trăit alături de 
elevi toate etapele copilăriei într-un mod plăcut, armonios și cu siguranță nu vom 
uita niciodată aceste clipe minunate!

Copilărie, te iubim!
Prof. Gr.II Bogdan-Lucian Viziteu

Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi

”REGATUL MINUNILOR” PRIN OCHII COPIILOR

„Cel mai mult mi-a plăcut atunci când am dansat cu toții în horă. Ce bine 
ar fi dacă toate orele ar fi la fel de distractive! Am învăța matematica mai ușor în 
pași de dans...!”  

Alexandra
 „Mi-am făcut prieteni noi și m-am simțit minunat! Am cunoscut elevii de 

la Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” și am văzut că sunt niște copii la fel ca noi, 
au aceleași preocupări, aceleași probleme.”

Denis 
„A fost o experiență deosebită și interesantă. Am descoperit un mod plăcut 

de a lucra împreună, de a învăța și de a schimba impresii cu elevii altei școli.” 
Maria

”Numele meu este Giradă Marius-Viorel, iar din cauza naşterii grele, am un 
handicap fizic de gradul întâi, motiv pentru care beneficiez de învăţământ la domi-
ciliu şi sunt elev în clasa a VIII-a la Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi. 

”Nu-mi pot folosi mâinile şi picioarele dar am învăţat să scriu cu nasul 
la calculator (am şi un blog personal https://vreausalupt.wordpress.com/about/) şi 
prin intermediul internetului am obţinut informaţii despre proiectul cu titlul: ,,Creș-
tem împreună prin art-terapie” dintre şcoala mea în parteneriat cu Asociația „Clara” 
Dorohoi. Deși n-am participat fizic la activități, am beneficiat de imaginile postate 
pe pagina de Facebook a liceului (https://www.facebook.com/liceultehnologicspe-
cialIonPillatDorohoi?ref=hl) de la atelierele realizate, dar şi de filmuleţele realizate 
de doamna profesor Luminiţa Baboi, care îmi asigură lecţiile la domiciliu. Am fost 
foarte încântat de tot ce se realizează prin acest proiect şi că acesta urmărește dez-
voltarea personală a elevilor din școala noastră ajutați de elevi de școlile de masă. 
Activitățile deosebite care s-au derulat au fost diverse: dansul, pictura, desenul, 
origami, muzica, ... activităţi terapeutice dar şi artistice care au încântat elevii din 
şcolile participante, i-au făcut mai buni şi au legat prietenii. 
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 Rezultatul acestui proiect, a fost bucuria din ochii copiilor care s-a putut 
citi cu ușurință pe fața lor.”

Marius-Viorel 
“Consider că această activitate de voluntariat a fost una reusită. Copiii, 

timizi la început, s-au dovedit a fi foarte prietenoși, sociabili. Am petrecut împre-
ună câteva ore în care cu toții ne-am simțit cu adevărat copii, ne-am jucat și am 
râs, reușind să le captăm atenția și să îi facem, măcar pentru puțin timp, să uite de 
problemele care îi apasă.  Acum, la finalul activității, pot spune că eforturile depuse 
sunt prea mici pe lângă rezultatele pe care le-am observat cu ochiul liber. Zâmbe-
tele, pe care am reușit să le fur, valorează acum pentru mine mai mult decât orice 
altă reușită pe care am avut-o în ultimul timp.“

Diana
„Ochii clipind stins în picături de lacrimi, fete brăzdate de tristețe, dar și de 

frumusețe lăuntrică, capuri aplecate smerit sub povara unui destin neașteptat – sunt 
expresii vii ale unor suflete sângerând de tristețe. La Liceul Tehnologic Special 
“Ion Pillat”, copiii fără sprijin învață, cresc și se dezvoltă în armonie, își găsesc aici 
identitatea într-o lume mai puțin favorabilă.  Cât de mult se adaptează la această 
viață, o poate spune doar privirea, tăcerea și prietenia cu care te întâmpină.  Așadar, 
activitatea desfășurată la Liceul Tehnologic Special “Ion Pillat” a avut un impact 
pozitiv atât asupra mea, cât și asupra copiilor prezenți aici. Am interacționat și 
relaționat deosebit cu acești copii, mulțumirea sufletească fiind pe măsura efortului 
depus. Elevii de aici sunt gata să-i primească în inimă pe toți cei care se apropie de 
ei, cu căldura copilărească pe care nu mai au spre cine să o direcționeze. Mă simt 
mândră și fericită pentru că am avut ocazia să cunosc niște copii minunați și priete-
noși, însă, cu un zâmbet ușor schițat cu suferință.”

 Iuliana
„Să lucrez cu copiii este o pasiune ascunsă de a mea. Ei sunt cele mai fru-

moase daruri pe care Dumnezeu ni le poate oferi;  au atâtea sentimente de dăruit și 
sunt atât de doritori să intre în inimile noastre. Cât despre copiii de la Liceul Tehno-
logic  Special  ”Ion Pillat” nu am de spus decât că sunt minunați și ei, la fel ca toți 
ceilalți!  Au fost cooperanţi și s-a văzut că  și-au dorit să lucrăm cu ei, fiind deschiși 
la jocurile propuse de noi mai ales după ce ne-am cunoscut mai bine. Sunt timizi, 
dar nu pot spune că eu nu am fost. Era ceva nou și pentru mine, dar ușor-ușor ne-am 
obișnuit unii cu ceilalți și totul în jur a devenit viu și distractiv. Am râs copios în 
acele momente și chiar am văzut și fețele lor exprimând bucurie!  Sper că și pentru 
ei a fost o experiență la fel de plăcută și interesantă ca și pentru mine!” 

Andra-Elena
 „În  urma activității din cadrul proiectului ”Creștem împreună prin Art-Te-
rapie” desfăşurată la Liceul Tehnologic Special “Ion Pillat” am rămas plăcut impre-
sionată de copiii alături de care am petrecut o parte din timpul meu liber şi am 
realizat că nu a fost în zadar. Toţi copiii au fost cooperanţi şi dornici să se împriete-
nească, ceea ce m-a determinat să realizez că aceşti copii au ceva deosebit.  
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Aş dori să particip în continuare la asemenea activităţi desfăşurate cu 
aceștia.”

Adelina
”Am participat cu mare drag la activitatea ”Vaza cu flori” din cadrul pro-

iectului: alături de colegii mei și elevii din clasa a VIII-a de la Liceul Tehnologic 
Special ”Ion Pillat” Dorohoi. 

Am învățat că florile ne îmbogățesc viața, ne fac mai buni, mai toleranți cu 
noi înșine dar și cu cei din jurul nostru. Atmosfera de lucru a fost plăcută, activita-
tea s-a desfășurat pe fond muzical adecvat, am fost așa de concentrată la ce aveam 
de făcut, încât nici nu știu când a trecut timpul. Așa că cea mai frumoasă vază cu 
flori a fost a echipei noastre, fără falsă modestie.

Ne-am simțit puțin stingheri la începutul activității, dar apoi ne-am adaptat 
la situație, am făcut cunoștință cu gazdele, ne-am împrietenit iar, în final ne părea 
rău că s-a terminat așa de repede. Au fost două ore minunate petrecute într-un mod 
deosebit, altfel decât suntem noi obișnuiți, adică: teme, teme și iar teme.”

Denisa
„În zilele speciale petrecute cu copiii de la Liceul Tehnologic Special „Ion 

Pillat” Dorohoi m-am simțit foarte bine. Alături de aceștia m-am distrat și am învă-
țat multe lucruri deosebite, am cântat împreună și ne-am împărtășit părerile. Zâm-
betele copiilor, dar și ale noastre, elevii clasei a IV-a C, au luminat întreaga sală, 
răspândind peste tot bucurie. Au fost momente speciale pe care nu le voi uita! ” 

Lavinia 
“ În timpul activității am descoperit că acei copii sunt cuminți, înțelegători 

și au o imaginație bogată. Această întâlnire m-a făcut să prețuiesc ce am și, dacă ar 
fi posibil să mai mergem la ei, aș face acest lucru cu toată inima. ”

Andreea
“Eu credeam că acei copii sunt răi, dar am descoperit că nu e așa. Mi-a 

plăcut să lucrez în echipă cu ei, mai ales că au și cântat frumos și ne-au făcut și să 
râdem. A fost o zi frumoasă.”

Cosmin 
“Mi-a plăcut foarte mult activitatea de la Liceul Tehnologic Special „Ion 

Pillat” Dorohoi, fiindcă am realizat lucrări foarte frumoase prin tehnica Ebru. Mi-a 
făcut plăcere să  lucrăm împreună, să socializăm și cred că a stârnit bucurie și 
în sufletele lor. Aș repeta această experiență cu acei copii frumoși și tot nu m-aș 
plictisi.”

Bianca 
“ S-au bucurat pentru că ne-am jucat cu ei. Am simțit fericirea din sufletul 

lor, mai ales când le-am dăruit ceva dulce. Ochii le sclipeau, iar obrajii ca de catifea 
roșie erau uzi de lacrimi de bucurie care o luaseră la vale. Bucuria din  suflet s-a 
luptat cu tristețea și a învins-o în acele momente.”

Ana 
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“Eu am simțit o mare bucurie, dar  amestecată cu tristețe, deoarece îmi 
imaginam cum poate fi viața fără să-i ai alături pe părinți” 

Andreea 
“Eu cred că activitatea de pictură Ebru a fost una extrem de frumoasă. Am 

putut să ne dezvoltăm imaginația într-un mod distractiv. Toți eram fericiți că am 
realizat ceva minunat.”

Andra 
“ Suferința copiilor de la Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi  li 

se citea în ochi. Și totuși, toți acești copii sunt ca noi. Ei știu să colaboreze bine cu 
oricine, pot fi niște prieteni adevărați. A fost frumos să lucrăm cu ei.”

Alexandru 
“Când am fost la Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi și am 

pictat în tehnica Ebru, am simțit fericirea copiilor de acolo. Ei ne-au primit cu drag 
și am lucrat împreună ca frații. A fost o zi minunată! ” 

Anamaria 
“Când am ajuns în încăperea aceea mare și frumoasă, cu tot felul de lucruri 

deosebite, am rămas uimită. Când au intrat acei copii în sală, mi s-a făcut milă, 
văzându-i pe toți cu probleme de sănătate, însă am descoperit apoi că au fost atât de 
implicați în activitate și au făcut niște desene minunate.”

Larisa 
“A fost o experiență frumoasă și a meritat să renunț la timpul petrecut la 

calculator pentru a-i cunoaște pe acei copii și a lucra împreună.” 
 Bogdan

“Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi nu este o școală obișnuită, 
ci una în care am descoperit copii deosebiți. Erau interesați, fascinați de pictura pe 
apă și au lucrat în liniște, cu mare atenție, realizând niște desene deosebite.” 

Luciana
“ Am văzut pe fața voastră  un zâmbet timid. Când am început activitatea, 

am lucrat în grup ca și cum ne-am fi cunoscut de-o viață. Din suflet îmi doresc să ne 
revedem cât mai curând posibil. Sper că în acea zi am reușit să vă facem o bucurie 
și că v-am făcut să vă simțiți iubiți, chiar dacă nu aveți alături famiile voastre dragi.”

Miruna 
”După părerea mea, activitățile care s-au desfășurat în incinta școlii speci-

ale ,,Ion Pillat” au avut un rol deosebit atât pentru acei copilași cât și pentru noi. 
În cadrul acestor activități am avut de învățat multe lucruri pe care unii poate nu le 
știau. Spre exemplu cea mai interesantă mi s-a părut activitatea ,,Grigore Vieru”. 
Nu am învățat lucruri doar despre Grigore Vieru ci și proveniența numelui școlii 
,,Ion Pilat”. Prin aceste activități, ajutăm copiii  să descopere talentul lor (de citit, 
de recitat, etc.). În concluzie, ar trebui să se mai facă astfel de activități.” 

Codruța 
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 ”La inceputul activității de voluntariat la Centrul educativ-recreativ - Liceul 
Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi ”Ion Pilat” am fost neîncrezătoare în mine, 
m-am temut că nu voi avea răbdare cu copilașii sau că voi obosi și voi renunța, insă, 
cu timpul, am ajuns la concluzia că voluntariatul este o activitate foarte frumoasă 
și, spre deosebirede ce mi-am imaginat eu, nu este deloc obositoare, ci dimpotrivă. 
La Terapia prin artă am descoperit un grup de copii foarte simpatici și care au multă 
iubire de oferit. Am descoperit in cadrul acestei activități copii cu sufletul mai mult 
decât frumos și de la care am invățat să apreciez momentele frumoase și persoanele 
din viața mea. Activitățile desfășurate au fost unele foarte frumoase și m-am bucu-
rat să văd că toți copii din grupă au fost implicați și am învățat să fiu mai răbdătoare, 
să ofer mai multă iubire celor din jurul meu. Sper să se mai desfășoare astfel de 
activități și să fie implicați și mai mulți elevi.” 

Laura Marta
 ”Una dintre cele mai frumoase trăsături de caracter este empatia. Empatia 
este o forță lăuntrică deosebită care are puterea de a ne încălzi sufletul cuprins de 
răceală și duritate și a se transforma în ființe capabile de comuniune profundă; în 
ființe care își pot sacrifica timpul și energia pentru a duce o lumină în sufletul altora, 
mai puțin norocoși…
 Noi, la Centrul educativ-recreativ de la Liceul Tehnologic Special „Ion 
Pillat” Dorohoi, învățăm să devenim mai buni. Fiecare zâmbet pe care îl oferim 
unuia dintre acești copii nevinovați care fac parte din centru, ne demonstrează că 
efortul nu este zadarnic. Încercând să îi înțelegem și să comunicăm cu ei, ne înțele-
gem mai bine și pe noi înșine. În ciuda faptului că, din pricina problemelor de care 
suferă, copiii pot părea în anumite momente capricioși și străini de restul oame-
nilor, totodată lumea trebuie să fie conștientă că ei au suflet sensibil. Acești copii 
au nevoie de mai multă afecțiune și sprijin decât ceilalți. Rostul nostru este de a le 
arăta că oricine poate fi acceptat printre oameni. Chiar nefiind conștienți, ei simt în 
sinea lor sentimentele noastre și ne vom strădui mereu să-i ajutăm” 

Diana  
 ”Eu mi-am făcut o impresie foarte bună despre activitățile desfășurate in 
cadrul Liceului Tehnologic Special „Ion Pillat”. Mergând ca si voluntar, am realizat 
că am făcut cea mai bună alegere. Am avut ocazia sa cunosc oameni noi, lucruri 
noi, povești noi. Pe lângă toate acestea am și mulțumirea sufletească de a ajuta niște 
copii mai necăjiți din diverse motive. La Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat”se 
cunoaște efortul profesorilor de a oferi mai mult decât ore de curs, aceștia fiind 
mereu aproape de copii. Activitățile în sine sunt foarte frumoase, distractive și pun 
foarte mult în mișcare creativitatea copiilor.”

Mădălina
 ”Vizita la copiii de la ,,Ion Pilat” a fost plăcută. Înainte să ajung, aveam 
emoții: mă gândeam că nu vor fi prietenoși, că nu vor colabora, dar din contră. Ne-au 
primit cât au putut de bine. Acolo, am recitat poezii, ne-am uitat la un filmuleț împre-
ună, grupându-ne pe perechi. Sper să mai am ocazia să mă duc în vizită la ei!” 

Diana Iuliana 
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 ”Având mai multe ocazii de a merge împreună cu colegii mei de la seminar 
la ,,Ion Pilat”, mi-am dat seama că acei elevi nu sunt constrânși de problemele pe 
care le au, ci din contră, sunt foarte sociabili și educați. Sunt sigură că acești elevi 
sunt ajutați și sprijiniți de profesori care au răbdare, timp și pasiune pentru aceștia. 
Am rămas plăcut surprinsă când am văzut că acești copii ,,cu dizabilități” cum îi 
privește lumea, se pricep atât de bine la diversele activități care pentru mulți sunt 
imposibile: muzică, pictură, desen, colaje. În opinia mea, ar trebui ca acești tineri 
să nu mai fie priviți de oameni drept ,,bolnavi” și ,,incapabili” de a-și dezvolta 
cunoștințele și talentele, ci să fie priviți ca niște oameni simpli, dar în același timp 
,,bogați.”

Daniela 
 ”Vreau să mărturisesc aici scris negru pe alb că mă declar foarte mulțumită 
și satisfăcută de toate activitățile extrașcolare la care am participat în cadrul acestei 
școli. Dedicându-mi timpul unor copii prietenoși, silitori și dornici să învețe lucruri 
noi și să se joace, a fost cea mai frumoasă experiență de până acum. Mi-a făcut o 
deosebită plăcere să-mi petrec timpul alături de acei copilași, iar văzându-le zâm-
betul pe buze a fost un lucru minunat care mi-a trezit niște amintiri plăcute.” 

Paula 
 ”Vizita la Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” a fost o experiență foarte 
plăcută. Toți copii au fost foarte primitori și încântați de venirea noastră. Au avut 
loc diferite activități printre care: recitarea poeziilor și pictură. Copii erau foarte 
talentați și voioși. Această experiență ne-a dat tuturor o lecție de viață, emoții și 
trăiri noi.”

Larisa
 ”Ce aș putea să zic? Cu ce aș putea să încep? Am rămas plăcut surprinsă 
când am văzut voința  și implicarea copiilor în diferitele activități școlare, care au 
fost inițiate și coordonate de liceul nostru și cel special ,,Ion Pilat”. Profesorii de 
la liceul ,,Ion Pilat” sunt foarte atenți la modul în care le predau elevilor de acolo, 
iar capacitatea de a învăța lucruri noi m-a surprins. Aceștia sunt dornici să învețe 
și să lucreze în echipă. Acești elevi nu se dau în lături de la nimic, au comunicat cu 
noi și au vorbit deschis despre orice. Pășesc la început cu timiditate dar pe parcur-
sul activității se dovedește a fi bine pregătiți și au o voință minunată de a învăța și 
experimenta lucruri noi. Pe mine m-au impresionat și îmi face plăcere să lucrez cu 
ei și să-i ajut.”

Cosmina 



75

Bibliografie

American Psychiatric Association (2000) – DSM-IV-TR – Manual de diagnostic și 
statistică a tulburărilor mentale, Tipografia Pegasus, București
Chirilă, C. () – Meta-analiza instrumnetelor utilizate în art-terapie, București
Gheorghe, D., Mastan, B. (2005) – Ghid de bune practici. Tehnici creative, UNI-
CEF, Editura Vanemond, București
Gherguț, A. (2001) – ”Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii de 
educație integrate”, editura Polirom, Iași
Ioniță, S. () – Art terapia în contextul serviciilor terapeutice, www.centrulsigma.ro
Preda, V. (2006) – Terapii prin mediere artistică, Editura Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca
Rosan, A. (2013) – Cartea Albă a Psihopedagogiei Speciale, Lucrările Sesiunii de 
Comunicări Științifice Pași prin Incluziune, Cluj-Napoca
Rubin, J.A. (2009) – „Art-Terapia. Teorie și tehnică”, editura Trei, București
Verza, E. (1994) – „Psihopedagogia specială”, Editura Didactică și Pedagogică, 
București
Wilmshurst, L (2007) – ”Psihopatologia copilului. Fundamente”, editura Polirom, 
Iași

Profesori colaboratori
Prof. Baboi-Drăgan Luminița, grad I
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
Prof. Rebenciuc Adina, grad Def
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
Prof. Daniela Ionescu, grad I
Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi
Prof. Adriana Romanescu, grad I
Școala Gimnazială “Spiru Haret” Dorohoi
Prof. Daniela Şlincu, grad I
Școala Gimnazială “Spiru Haret” Dorohoi
Prof. Mariana Diaconu, grad I
Liceul Tehnologic Special “Ion Pillat”Dorohoi
Director Prof. Otilia Puiu, grad I
Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi
Prof. Carmen Agrăpinei, grad I
Colegiul Național ,, Grigore Ghica”- Dorohoi



76

Înv.  Ana Dănilă, Gr. I
Şcoala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi
Prof. Ludmila Buhaschi, grad I
Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi
Prof. Marilena Ciucur, grad I
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi
Prof. Alina Coreciuc, grad Def.
 Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi
Prof. Mirela – Aurelia Diaconescu, grad I
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi
Director Prof. Gabriela Apetria, grad I
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
Prof.  Andra Adăscăliței, grad Def.
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
Prof. Cristian Adăscăliței, grad Deb.
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi
Director Adj. Prof. Gretti Cucoreanu, grad I
Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi
Prof. Sonia Nicorici, grad I
Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi
Prof. Viorica Stegaru, grad I
Colegiul Naţional “Grigore Ghica” Dorohoi
Prof. Angelica Rotariu, grad I
Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi
Prof. Carmen Lepărdă, grad I
Școala Gimnazială ”Spiru Haret”
Prof. Ignat Cristina, grad I
Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Ioan Iacob” Dorohoi
Prof. Pr. Apetrei Ionuţ-Ştefan, grad Def.
Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” Dorohoi
Prof. Bogdan-Lucian Viziteu , grad II 
Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” Dorohoi





Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Titlul proiectului: „Creștem împreună prin art-terapie”
Editorul materialului: Asociaţia Clara
Data publicării: mai 2015
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org si www.fondong.fdsc.ro

Ghid de bune practici 
în domeniul educației şi asistenței copiilor 

cu deficiențe mintale

Asociaţia CLARA 
Dorohoi, str. Dumitru Furtună nr. 18, 

jud. Botoșani 
Telefon: 0744 222 044, 

Fax: 0331 816 612 
E-mail: clara@dorohoi.com 
Site: www.asociatiaclara.ro

Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” 
Dorohoi, Str. 1 Decembrie nr. 30A, 

jud. Botoșani 
Telefon: 0231 611971; 

Fax: 0231 611971 
E-mail: scoala_specialanr1@yahoo.com 
Site: http://specialadorohoi.scoli.edu.ro 

Publicaţie realizată în cadrul proiectului „Creștem împreună prin art-terapie”. 
Proiectul, finanţat din granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, este implementat de Asociaţia Clara 
în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special ”Ion Pillat” din Dorohoi. 
Perioada de implementare: 01.06.2014 – 31.05.2015

Pentru mai multe informaţii privind serviciile oferite şi modalităţile de înscriere la atelierele de art-terapie, ne puteţi contacta la:



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     602
     229
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     602
     229
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



