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”Logica te duce între punctele A și B. Imaginația te duce unde vrei tu.” 

Albert Einstein 

      

 

 “Arta ca terapie: auto-exprimarea prin artă a elevilor cu  nevoi 

speciale” 

 

     În urma parcurgerii cursului desfășurat în Barcelona–Spania din cadrul Proiectului 

ERASMUS +, KA1 - “Integrarea copiilor cu C.E.S. prin activităţi plăcute” care s-a  desfășurat 

la C.S.E.I. Brăila  în perioada 1 septembrie 2017 – 30 octombrie 2018, am dobândit 

cunoștințe ce sunt cumulate în următoarele rânduri. 

   Activitățile prezentate în continuare pot fi utilizate în lucrul cu elevii cu C.E.S. (atât cei din 

învățământul special cât și cei integrați în învățământul de masă) pentru exprimarea 

sentimentelor acestora, a gândurilor elevilor care întâmpină dificultăți în exprimare, determină 

creșterea încrederii în sine, elevii simțindu-se utili și apreciați. De asemenea pot ajuta cadrele 

didactice la formarea grupelor de elevi care au aceeași viziune asupra unui lucru.   

I. UTILITATEA  ARTEI  CA  TERAPIE – CEEA  CE  NU  POȚI  EXPRIMA  

ÎN   CUVINTE  SE  POATE  EXPRIMA  PRIN  CULORI  

Terapia prin artă este utilă (benefică) deoarece îți dă senzația de libertate, îți oferă 

posibilitatea de a te exprima – nu pot exprima în cuvinte tristețea, dar o pot exprima în culori. 

Elevii nonverbali pot desena ceea ce nu pot exprima în cuvinte și pot deveni mai 

comunicativi. 

În cazul elevilor cu ADHD totul trebuie structurat; mâzgălirea dă senzație de liniște, calm, 

arta fiind legată de meditație. 

În cazul elevilor cu TSA sunt recomandate activitățile senzoriale: modelaj în plastilină, lut, 

sculptură; fiind vizuali, arta este foarte importantă pentru ei. 

Lucrurile din mediul înconjurător pot însemna altceva pentru fiecare dintre noi în funcție de 

ceea ce ni se întâmplă / auzim / vedem în legătură cu acele lucruri. Astfel, părinții pot fi 

îndrumați  să găsească soluții la problemele pe care le întâmpină copilul lor prin intermediul 

mediului înconjurător. Copiii folosesc la școală culorile pentru a reda ceea ce nu pot exprima 

în cuvinte. Astfel, profesorul poate da părinților răspunsuri vis-a-vis  de ceea ce este important 

în viața copilului lor, ce-l neliniștește, ce îi place.  

Prin Art-terapie reușim  să: rezolvăm conflictele emoționale, stimulăm conștiința de sine, 

gestionăm comportamentul și dependențele, reducem anxietatea, sporim  stima de sine. 
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ADHD  ȘI  ART-TERAPIA 

      ADHD se caracterizează prin comportament impulsiv, neatenție  și hiperactivitate. 

Persoanele cu ADHD experimentează adesea emoții intense, schimbări în comportament și au 

stima de sine scăzută. 

Există 3 subtipuri de ADHD: 

• predominant hiperactiv-impulsiv 

• predominant  neatent 

• combinat hiperactiv-impulsiv cu neatenția 

Art-terapia  în acest caz este folositoare deoarece: 

- poate ajuta la învățarea de a face față deciziei impulsivității,  a secvențializării, a flexibilității 

aptitudinilor sociale și poate contribui la creșterea stimei de sine; 

- oferă o experiență bogată care  poate ajuta copilul să se simtă mai încrezător și controlat; 

arta il poate ajuta pe copil să se concentreze asupra sarcinii de indeplinit și să înțeleagă mai 

bine următorii pași logici; 

- pe măsură ce comportamentul copilului se îmbunătățește, copilul poate primi feedback  

pozitiv de la educatori, consilieri și părinți. De-a lungul timpului, acest lucru poate avea un 

efect semnificativ asupra stimei de sine a copilului. 

SINDROMUL  DOWN  ȘI  ART-TERAPIA 

Art-terapia  îmbunătățește în cazul elevilor cu sindrom Down: 

- expresia personală 

-abilitățile sociale 

-stima de sine 

-dezvoltarea cognitivă 

AUTISMUL  ȘI  ART- TERAPIA 

Simptomele autismului includ comportamente repetitive sau compulsive, tulburări sociale, 

probleme cu comunicarea și probleme de prelucrare a informațiilor senzoriale (cum ar fi 

hipersensibilitatea la sunete, miros). 

Art- terapia este utilă pentru: 

-arta oferă posibilitatea celor care au  probleme în exprimarea verbală  de a se exprima direct, 

fără cuvinte. In autism exprimarea verbală  și limbajul  prezintă deseori o dificultate; 

-exprimarea sentimentelor și a ideilor prin imagini este foarte normală pentru persoanele cu 

autism deoarece ele  sunt vizuale; 

- activitățile  în natură sunt agreate de către majoritatea copiilor, autiști sau nu;  în timpul 

acestor activități se pot aborda mai ușor textura , mirosul și  sunetele .  
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II. PRINCIPALELE  ACTIVITĂȚI  CU  APLICABILITATE  LA  CLASA  DE  

ELEVI 

    

1. ANAMNEZA  CREATIVĂ 

Le cerem elevilor să completeze fraza: ” Dacă aș fi un artist, aș dori să fiu....” 

Din prezentarea fiecărui elev putem descoperi înclinațiile acestuia către artă. 

2. DESEN  ÎN  ECHIPĂ   

Această activitate poate reprezenta un exercițiu de dezgheț, în care elevii se pot cunoaște mai 

bine; de asemenea cadrul didactic poate cunoaște elevul mai bine,  poate interpreta gândurile 

și stările interioare ale acestuia. 

Se împarte clasa de elevi în echipe de câte 7,8 elevi așezați în jurul unei mese și fiecare dintre 

ei desenează pe o coală ceea ce simte sau la ce se gândește la momentul respectiv.Foaia este 

înmânată colegului din dreapta lui care va trebui să deseneze – sub primul desen – ceva în 

legătură cu desenul anterior; pliază hârtia astfel încât să rămână numai desenul făcut de el și îl 

înmânează mai departe colegului din dreapta lui. Se repetă procedura cu fiecare copil din 

grupă până când coala ajunge din nou în dreptul celui de la care s-a pornit. La sfârșit se vor 

succede pe coală 7-8 desene (câți copii sunt în echipă). Fiecare elev va putea să aducă 

completări, să îmbunătățească lucrarea astfel încât să rezulte o lucrare cu sens căreia să-i dea 

un titlu și în acest mod să o individualizeze. 

Concluzie: Desenul ajută la exprimarea sentimentelor, a gândurilor copiilor, determină 

creșterea încrederii în sine, copiii simțindu-se utili și apreciați. 

3. DESEN  INTUITIV 

Se împarte clasa de elevi în echipe de câte 7,8 elevi așezați în jurul unei mese. Se dau elevilor 

3 coli de hârtie. Elevii vor mâzgăli pe o coală cu mâna dreaptă, pe altă coală cu mâna stângă și 

pe ultima coală cu ambele mâini; vor mâzgăli fără să privească pe coală, mișcând mâinile 

doar din încheietură, într-o stare de relaxare totală. Apoi, pe una din cele 3 coli (la alegere) 

elevii vor da o formă, vor colora urmărind liniile/mâzgălelile și vor realiza un desen cu sens. 

Autorul va trece pe verso titlul lucrării.   

În timpul ”mâzgălelii”, elevul folosește partea dreaptă a creierului – nu-i pasă de logică. În 

momentul definirii desenului, elevul folosește partea stângă a creierului – dă un sens, o formă, 

concretizează ceva.  

La final, fiecare dintre elevii unei echipe  va trece prin dreptul fiecărui desen și îi va da un 

titlu pe care îl va scrie pe un bilețel (fiecare lucrare va avea 7-8 titluri).  

Concluzie: Analizând titlurile date de ceilalți elevi, posesorul fiecărui desen va descoperi dacă 

a mai gândit sau a mai simțit cineva la fel ca el  în momentul când a realizat lucrarea; află câți 

dintre colegi văd ceea ce a vrut el să spună  prin desenul respectiv și înțelege că privind 

același lucru interpretările sunt diferite. 

De asemenea, cadrul didactic poate forma grupe de elevi care au aceeași viziune asupra unui 

lucru sau care găsesc aceleași similitudini în analiza unor lucrări. 
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4. DESENUL  MÂINII 

Se formează echipe de câte 7, 8 elevi. Fiecare elev desenează conturul mâinii stângi (chiar 

dacă este stângaci!). În dreptul degetului mare și al celui arătător, fiecare elev scrie înclinațiile 

artistice pe care are el, persoanele din familia lui sau persoanele cu care elevul a intrat în 

contact (ex. profesorul lui) și care l-au influențat în a practica orice activitate artistică 

(tâmplărie, croitorie, teatru, coafură, etc.). În dreptul celorlalte trei degete (mijlociu, inelar și 

mic), elevul scrie ceva ce-l caracterizează ca persoană, ceva ce vrea să știe grupul despre el – 

despre viața personală, locul de muncă, pasiuni. Lucrările sunt amestecate, după care se 

împart în mod aleatoriu  elevilor participanți la activitate. În funcție de cele scrise pe fiecare 

mână, elevii trebuie să deducă sau să intuiască despre ce persoană este vorba. 

Concluzie: Această activitate poate fi utilizată ca exercițiu de dezgheț la începutul cursului dar 

și la finalul acestuia în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce, a unei relaționări optime 

între persoane.   
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5. REPREZENTAREA  EMOȚIILOR  PRIN  FORMĂ  ȘI  CULOARE 

Sentimentele sunt diferite de emoții. Emoțiile sunt un răspuns automat la stimuli putând fi 

exprimate prin diferite forme și culori. Se solicită elervilor să exprime cele 6 emoții (tristețe, 

bucurie, dezgust, furie, teamă, uimire) prin culoare și/sau formă fără să menționeze ce 

reprezintă fiecare. Se formează echipe de câte 3, 4 elevi care vor discuta și compara între ele 

lucrările realizate. Vor observa astfel similitudini/deosebiri în exprimarea emoțiilor. La sfârșit 

se aleg desenele în funcție de emoții. 

 

EXPRESIA  FACIALĂ UNIVERSALĂ  A  EMOȚIILOR 
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Concluzie:  

 se constată că emoțiile se exprimă diferit în aceleași situații;  

 se observă că aceeași culoare / formă / mărime poate exprima emoții diferite. 

6. INTERPRETAREA  ȘI  REPRODUCEREA  ÎN  3D A UNOR  LUCRĂRI  DIN  

ARTA  UNIVERSALĂ 

     Se prezintă elevilor imagini cu diferite opere de artă (pictură, sculptură, fotografie), după 

care sunt îndrumați să le reproducă în 3D. Elementele din operele prezentate (ex. luna, 

soarele, o persoană, copacul,etc.) sunt reproduse de către un elev la alegere. 

Concluzie: Se urmărește capacitatea elevilor de a transpune fotografia (care este o imagine în 

2D) în 3D, respectând proporțiile, forma, poziționarea în spațiu, lateralitatea (stânga – 

dreapta), și pe cât se poate să transmită chiar și emoția. 

Rousseau: Sleeping Gypsy 

 

 



  9 
 

“Prima Ballerina” by Edgar Degas                   The Old Guitarist by Pablo Pcasso 

          

 

Botticelli: Allegoria della Primavera 
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7. REALIZAREA UNOR LUCRĂRI  DIN  OBIECTE  PE CARE  NU  LE  MAI  

FOLOSIM 

Arta liberă (”Libremente Art”) este determinată de : 

a)Stările interioare – ”care este dispoziția ta astăzi?”;  

b)Influențele exterioare – se cere elevilor să creeze ceva fiind inspirați de o imagine, o 

melodie, ceva ce au văzut în oraș și i-a impresionat foarte tare, apoi să dea un titlu lucrării.  

 

 

c)Explorarea materialelor – fiecare material care ne înconjoară înseamnă ceva pentru noi, are 

o anumită istorie. Ca urmare, toate acestea au o mare putere de atracție asupra noastră iar de 

unele dintre chiar nu ne putem despărți deși nu le mai folosim sau sunt uzate moral; de aceea 

am putea să le refolosim și să realizăm ceva cu ele. 

Cerem elevilor să aducă fiecare câte 7 obiecte pe care nu le mai folosesc. Fiecare elev va 

realiza cu acest gen de obiecte o lucrare care să exprime ceva (o stare, o impresie, o emoție). 

Obiectele pot fi schimbate între elevi, por fi rupte, pictate, decupate după nevoile fiecăruia în 

vederea realizării lucrării. Se pot realiza lucrări în comun – grupe de 3,4 elevi. 
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Bibliografie: 

Useful webs:   

www.arttherapy.org   

www.arttherapyjournal.org  

www.arttherapyalliance.org  

www.baat.org  

http://www.cathymalchiodi.com/  

http://the-art-of-autism.com/ 

http://pzartfulthinking.org  

 

Useful Videos  

Wellbeing Before Learning; Flourishing students, successful schools  - Martin 

Seligman -  https://www.youtube.com/watch?v=Rl8yX_8LVnc  

The art of happiness through positive education - learning world – The 

Guardian   https://www.youtube.com/watch?v=79YHZIhbLrQ  

Actress Tamsin Greis at the Tate   

http://www.youtube.com/watch?v=HvvWzVx4YS8  

What is art for - Alain the Botton  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVlQOytFCRI 

 

 Boncu, Ş., Cosmovici, A., coordonator: Cucoş, C., Psihopedagogie, Iaşi, 

Polirom, 1998 
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