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Rezumat 

 

 Articolul prezent îşi propune să atragă atenţia psihologilor şcolari asupra 

necesităţii formării profesionale în domeniul consilierii familiale. Foarte multe dintre 

problemele copiilor în şcoală apar pe fundalul unor sisteme familiale tensionate şi 

insecurizante pentru copii. Multe dintre nevoile lor emoţionale nesatisfăcute acasă se cer 

imperios a fi satisfăcute la şcoală, cea de a doua „familie” a copilului, chiar dacă uneori 

modalităţile de satisfacere alese de către aceştia contravin rigorilor impuse de normele 

şcolare. Aşadar, abordarea problemelor copilului în cadrul sistemului familial de către 

psihologul şcolar este absolut necesară. Şansa de rezolvare a problemelor pe care copilul 

le ridică părinţilor şi profesorilor este mult mai mare şi mult mai rapidă printr-o astfel de 

abordare. 
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 Nu rare sunt cazurile când psihologului şcolar îi sunt aduşi la cabinet de către 

învăţători, profesori sau părinţi copii care nu reuşesc să răspundă cerinţelor şcolare. Nu 

învaţă, nu ţin pasul cu ceilalţi, aleargă, ating, lovesc şi dărâmă tot ceea ce întâlnesc în 

cale, vorbesc urât, ţipă sau sfidează autoritatea vreunui profesor – sunt doar câteva dintre 

motivele pentru care elevul este trimis la psiholog. „Te rog, ai grijă de el!”, „Fă ceva, că 

nu se mai poate!” sunt rugăminţi ale celor care aduc sau trimit la cabinetul de consiliere 

copiii care ridică probleme în şcoală. Sarcina primită nu este uşoară, deoarece de cele mai 

multe ori cheia unor astfel de probleme nu se află nici la psiholog şi nici la „bietul copil 

problemă”. Dinamica sistemului familial din care elevul provine pare a fi responsabilă de 

toate aceste manifestări ale copiilor, inadecvate sistemului şcolar. 

 

 O relaţie parentală disfuncţională îşi pune puternic amprenta asupra 

comportamentelor maladaptative ale copiilor la şcoală. Lipsa de motivaţie pentru 

învăţare, dificultăţile de înţelegere şi memorare, violenţa verbală sau fizică, absenteismul 

sunt expresii ale conflictelor interioare pe care le trăieşte un copil marcat de climatul 

tensionat de acasă. Tehnicile specifice consilierii experienţiale de tip familial permit 

abordarea creativă a problemelor cu care copilul se confruntă în cadrul familiei sale, dar 

şi a modalităţilor disfuncţionale prin care părinţii se raportează la aceştia ca urmare a 

crizei conjugale. Fără o astfel de intervenţie, la nivelul sistemului familial, şansele de 

recuperare şi reintegrare adaptativă ale copiilor sunt mici.  

 E destul de dificil pentru psiholog să obţină colaborarea unor părinţi care nu au, în 

cele mai multe cazuri, conştiinţa propriilor contribuţii la declanşarea şi menţinerea 



simptomelor copiilor. De asemenea, frecvent, aceştia nu sunt pregătiţi să facă vreo 

schimbare în viaţa lor, schimbare care ar putea avea ca efect, conform principiilor de 

funcţionare specifice oricărui sistem, modificări benefice ale implicării copilului în 

activităţile şcolare.  

 Primul contact al psihologului cu membrii familiei „copilului problemă” este 

extrem de important. Exprimarea cerinţei de a veni împreună, părinţi şi copil, la prima 

întâlnire de consiliere este fundamentală. Un prim diagnostic al sistemului familial poate 

avea astfel loc chiar de la început. Faptul că un părinte îşi face timp să vină şi celălalt nu, 

faptul că vin împreună cei doi adulţi şi nu reuşesc să-şi vorbească în timpul şedinţei 

(decât să-şi exprime neliniştile separat sau în acelaşi timp către psiholog) sau faptul că se 

ceartă şi se acuză reciproc cu privire la eşecurile pe care le întâmpină copilul lor sunt date 

diagnostice importante despre climatul familial în care stă zi de zi „copilul cu probleme 

şcolare.”  

 Facilitarea dialogului între membrii familiei, în vederea clarificării motivelor 

pentru care aceştia au solicitat întâlnirea, scoate la iveală, deseori, elemente psihologice 

cheie care justifică o serie din comportamentele copilului la şcoală:  

 singurătatea pe care o resimte copilul în cadrul familiei sale,  

 frica şi saturaţia faţă de conflictele permanente dintre mamă şi tată,  

 nevoia de performanţă înaltă a părinţilor „carierişti”, reflectată într-o serie de 

complexe de inferioritate şi anxietăţi de abandon la copii,  

 nemulţumiri şi temeri ale copilului, provocate de decizia de separare sau divorţ a 

părinţilor,  

 un doliu recent al familiei sau o relaţie de doliu nefinalizată pentru unul dintre 

membrii familiei nucleare sau extinse,  

 boală cronică sau gravă a cuiva din familie,  

 lipsa de încredere în sine a unuia sau a celor doi părinţi, reflectată în cerinţe 

exacerbate pe linie şcolară faţă de copil sau disonante în raport cu propriile 

comportamente („du-te la şcoală, dar eu sunt şomer şi nu fac nimic să-mi găsesc 

ceva de munca”)  

şi lista ar putea continua.  

 Toate acestea au menirea de a-i convinge pe părinţi să se implice responsabil în 

actul de consiliere. Aplicarea testului familiei, în aceeaşi primă întâlnire, tuturor 

membrilor familiei permite, de asemenea, identificarea unor discrepanţe de percepţie, a 

unor surse de conflict sau depresie, anxietate la copil, elemente ce îşi pun amprenta 

asupra problemelor legate de şcoală: lipsă de interes, dificultăţi de învăţare, rezultate 

slabe, absenteism, agresivitate verbală şi/sau fizică, izolare etc.  

 Aşadar, diagnoza familială este extrem de importantă pentru reuşita actului de 

consiliere a copiilor cu probleme şcolare. O serie de tehnici experienţiale de tip expresiv-

creativ pot fi utilizate cu valoare diagnostică: desenul, modelajul, jocul de rol, sculptura 

relaţiilor familiale. Redau mai jos câteva exemple de tehnici de diagnoză familială, pe 

care le-am utilizat de-a lungul anilor: 

 

Portret de familie: 

 „Cu ajutorul desenului (sau lutului, în cazul în care copiii sunt şcolari mici), 

realizaţi un portret al familiei voastre. Purtaţi un dialog între membrii familiei desenate 

(sau modelate, dacă este vorba despre lut).”  



 

Desenul cinetic al familiei: 

 „Desenaţi cu ajutorul creioanelor colorate o scenă din viaţa de familie.”  

sau 

 „Realizaţi pe o foaie de hârtie cu ajutorul temperei sau acuarelelor o poveste care 

să fie reprezentativă pentru o zi din viaţa familiei voastre.” 

 

Sculptura relaţiilor familiale: 

 „Realizaţi din corpurile voastre un grup statuar care să fie reprezentativ pentru 

relaţiile pe care voi le aveţi în interiorul familiei voastre!” 

 

 Fiecare din aceste provocări de tip experienţial sunt urmate de dialogul 

experienţial moderat de psiholog, de trecerea de la metaforă la viaţa reală, de 

identificarea motivelor care au declanşat şi care susţin simptomul/ simptomele copilului 

în activităţile şcolare. 

 După o astfel de intervenţie de diagnoză familială şi de identificare a posibilelor 

elemente care stau la baza problemelor şcolare ale copilului, deseori părinţii 

conştientizează necesitatea de a se implica în procesul de consiliere, de a-şi ajuta copilul 

să depăşească blocajele sau dezinhibiţiile pe care le manifestă la şcoală.  

 Din momentul obţinerii complianţei părinţilor la actul de consiliere familială, 

poate începe o diagnoză mai aprofundată a copilului, în vederea unei mai bune cunoaşteri 

a acestuia şi sudării relaţiei de consiliere. 

 Obţinerea unor date de anamneză mai bogate despre copil şi a unor informaţii mai 

aprofundate despre dinamica conjugală se poate realiza într-o întâlnire separată cu cei doi 

părinţi sau cu părintele care a însoţit copilul la psiholog şi a acceptat participarea la actul 

de consiliere. Toate acestea sunt necesare deoarece ne permit conturarea unei imagini cât 

mai complete despre factorii care facilitează şi întreţin simptomul copilului. Astfel vom 

putea realiza ipotezele, obiectivele şi planul de intervenţie adecvat, care să permită 

copilului o adaptare mai bună la cerinţele şcolare. 

 Pentru a ilustra care ar putea fi periplul experienţial al interacţiunii copil-părinţi-

psiholog şcolar după stabilirea planului de intervenţie, mi-am propus să prezint în 

continuarea acestei lucrări două cazuri. Acestea au menirea de a susţine necesitatea 

realizării în actul de consiliere a copilului cu probleme şcolare a tuturor demersurilor 

prezentate până acum şi să evidenţieze utilitatea unor tehnici de tip experienţial în 

aboardarea unei astfel de problematici. 

 Prezentarea pe care o voi face în continuare va parcurge calea următorului 

algoritm: 

 simptomatologie; 

 interviu, anamneză şi diagnoză familială;  

 identificarea acelor elemente din sistemul familial care au declanşat şi care 

întreţin simptomul copilului, cu efecte nefaste pentru activitatea şcolară;  

 ipoteze şi obiective, plan de intervenţie şi tehnici de tip experienţial aplicate 

pentru obţinerea unui nou echilibru familial, condiţie necesară depăşirii 

problemelor şcolare; 

 rezultat. 

 



Cazul I 

 Maria este elevă în clasa I şi este adusă la psiholog de către mamă. Aceasta este 

îngrijorată pentru că fiica ei este din ce în ce mai mult izolată de către colegi la şcoală, 

deorece îi aleargă, îi bate şi ţipă la ei. Băieţii par a fi ţintele ei favorite. Explorând 

contextul familial am descoperit că în această perioadă cei doi părinţi ai ei, mama şi tatăl 

vitreg, trec printr-o perioadă de criză conjugală. Deşi căsătoriţi de un an şi jumătate, cu 

câteva luni în urmă mama descoperise că soţul ei întreţinea şi o a doua relaţie cu o 

femeie, încă dinaintea căsătoriei lor. 

 Momentul în care mama vine cu Maria la psiholog este unul foarte tensionat şi 

pentru ea, deoarece tatăl copilului mai mic a plecat de acasă, lăsând-o cu cei doi copii. 

Din aceste motive recunoaşte că şi ea îşi pierde răbdarea, ţipă foarte des la copii şi plânge 

frecvent. 

 Aşadar observăm că Maria reproduce acelaşi comportament al mamei la şcoală. 

Acasă, marcată fiind de drama prin care trece mama sa, încearcă să o ajute şi să aibă grijă 

de ea, intrând deja într-un rol care nu mai este al ei şi care o oboseşte. Nu este uşor pentru 

o fetiţă de numai şapte ani să îşi asume rolul de părinte, de mămică grijulie pentru propria 

mamă. Neliniştile ei sunt alimentate şi de profunde sentimente de vinovăţie şi neîncredere 

în sine, deoarece niciunul dintre taţi nu a iubit-o şi nu şi-a dorit să stea cu ea. Foarte 

ataşată de acest nou tătic, care „părea să o placă”, deoarece îi aducea foarte multe jucării, 

Maria trăieşte a doua oară sentimentul respingerii şi neacceptării. Aşa ne explicăm de ce 

la şcoală Maria bate cu foarte mare forţă în special băieţii. Şi să nu uităm că frăţiorul ei 

tocmai a apărut pe lume şi se bucură, datorită vârstei lui, de toată atenţia mamei. 

 Din datele anamnestice, dar şi din instrumentele psihodiagnostice utilizate (testul 

persoanei, testul arborelui, testul familiei, CAT), cât şi din produsele activităţii sale în 

cabinetul de consiliere reiese nevoia fetiţei de a fi iubită, de a avea o familie biparentală 

fericită. 

 În desenele realizate în serie (asemenea unor mici scenete ale unei piese de teatru) 

este creionată povestea unei fetiţe, pe nume Maria, care merge pe un drum, dorind să 

ajungă la casa ei aflată pe o stâncă înconjurată de apă şi luminată de un soare foarte mare. 

Drumul este plin de obstacole, pe care încet-încet Maria le depăşeşte, semn că este o 

fetiţă plină de resurse. 

 Lucrul în paralel al mamei pe clarificarea relaţiei cu al doilea soţ, pe clarificarea 

relaţiei cu tatăl său, sursa tuturor eşecurilor ei conjugale, a dus la obţinerea unei stări de 

bine pentru aceasta. Relaxarea mamei a contribuit la liniştirea fetei, fapt care a permis 

Mariei să-şi îmbunătăţească relaţiile cu copiii la şcoală şi să găsească un final fericit 

poveştilor realizate cu ajutorul tehnicii desenului serial.  

 De asemenea, lucrul pe diada mamă-copil a ajutat-o pe Maria să-şi reintre în rolul 

ei de copil şi, în felul acesta, să fie mai liniştită la şcoală.  

 Problematica geloziei fraterne a fost rezolvată tot în cadrul unor astfel de întâlniri. 

Tehnica „Copacul necazurilor” şi „Grădina bucuriilor” a facilitat abordarea acestui 

subiect. Cu ajutorul creioanelor colorate, pe o foaie de hârtie A4, împărţită în două, mamă 

şi fiică au desenat în partea stângă câte un copăcel, de crenguţele căruia au agăţat toate 

necazurile relaţiei lor, iar în partea dreaptă au conturat o serie de flori, realizând o grădină 

a bucuriilor relaţiei dintre ele.  

 



 O astfel de intervenţie la nivelul sistemului familial pe o durată de câteva luni a 

dus la optimizarea comportamentului Mariei la şcoală, la integrarea ei mai facilă în 

colectivul clasei, ea nemaifiind acum un copil problemă. 

 

 

Cazul II 

 Mihai este elev în clasa a V-a la un liceu de renume din centrul capitalei. El ridică 

probleme părinţilor şi profesorilor prin faptul că nu vrea să scrie, nu vrea să înveţe, 

lipseşte destul de mult de la şcoală, iar atunci când vine nu este atent la ore, trecând de la 

o extremă la alta: fie cade pe gânduri, fie se foieşte în bancă. De asemenea, s-a îngrăşat 

foarte mult de când a început şcoala. 

 Din datele de interviu, anamneză şi diagnoză familială aflăm următoarele:  

 Mihai este singur la părinţi, s-a mutat la începutul clasei a V-a în liceu, notele 

luate de la începutul anului şi până spre sfârşitul semestrului, când a venit împreună cu 

părinţii la psihologul şcolar, sunt foarte mici şi îşi face temele cu o bunică, mama mamei, 

care „nu ştie cum să-l mai ia.” Aflăm, de asemenea, că Mihai locuieşte cu părinţii săi şi 

bunica din partea mamei, care se ocupă foarte mult de el, deoarece mama călătoreşte 

frecvent în interes de serviciu, iar tatăl este pasionat de calculator, pe care-l dispută seară 

de seară cu fiul său. Atitudinea faţă de implicarea şcolară a celor doi părinţi pare a fi până 

la un punct solidară, după care tatăl se arată a fi mai indulgent: 

 Mama: „Parcă nu are voinţă copilul acesta. Noi îi cerem mereu să scrie, să înveţe 

şi el nu vrea.” 

 Tatăl: „Aşa este, deşi parcă sunt cam multe meditaţii: luni, marţi, miercuri, joi...” 

 Timpul pe care-l petrec împreună cei trei este destul de limitat. Mama alocă foarte 

mult timp serviciului şi dezvoltării sale profesionale, realizând foarte multe formări 

postuniversitare, în timp ce tatăl, absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat, îşi 

petrece marea majoritate a timpului la serviciu şi în faţa calculatorului, acasă, vizionând 

filme (nevoia acestuia de a se refugia seară de seară într-o lume virtuală, semn al 

neacceptării situaţiei reale).  

 Observăm atitudinea ambivalentă a sistemului parental în ceea ce priveşte timpul 

acordat şcolii de Mihai, atitudine care explică şi mersul în salturi la şcoală al acestuia. 

Remarcăm dorinţa foarte mare a mamei de a progresa profesional, dorinţă care este în 

acord cu cerinţele pe care le impune fiului său, dar în dezacord cu nevoile tatălui şi ale 

băiatului. Acest lucru ne face să credem că mama valorizează foarte mult dezvoltarea 

intelectuală a sa şi a celorlalţi. Nu este mulţumită, aşadar, nici de lipsa de interes pentru 

şcoală a fiului său şi nici de lipsa de preocupare pentru dezvoltarea intelectuală şi 

profesională a soţului ei, motiv pentru care îi respinge inconştient pe amândoi: pe unul 

ignorându-l, pe celălalt bombardându-l cu sfaturi şi cerinţe de dezvoltare-învăţare. 

Această ipoteză este foarte bine susţinută de datele furnizate de „Fotografia de familie”, 

tehnică experienţială aplicată celor trei, şi de „Grupul statuar”, realizat într-o şedinţă în 

care s-a prezentat la consiliere familia nucleară împreună cu bunica.  

 În ceea ce priveşte „Fotografia de familie”, am cerut copilului, mamei şi tatălui să 

se gândească la tipurile de relaţii pe care le-au avut în ultima perioadă şi, în funcţie de 

acestea, să realizeze, pe o foaie de hârtie, cu ajutorul creioanelor colorate, o fotografie de 

familie relevantă pentru toate aceste interacţiuni. „Mă simt mai aproape sau mai departe 



de... sau îl văd pe... mai aproape de...” sunt cerinţe suplimentare care au menirea de a-i 

ajuta pe clienţi să realizeze fotografia de familie. 

 Desenul băiatului exprimă cel mai bine lipsa de comunicare dintre el, mamă şi 

tată (observăm că bunica lipseşte, semn al relaţiei deficitare pe care Mihai o are cu 

aceasta), depresia băiatului (toate personajele sunt conturate cu negru) şi dorinţa de 

identificare a băiatului cu tatăl său (vezi culorile folosite), barată însă de propria 

mamă, care se află bine poziţionată între ei şi priveşte către fiu, ignorându-l total pe tată. 

 Faptul că mama şi bunica fac cuplul perfect pentru creşterea copilului, iar tatăl 

este o anexă a sistemului familial, reiese foarte clar din desenul mamei.  

 Depresia tatălui, care se simte şi el exclus din familie, este relevată de desenul 

compensator realizat de acesta cu creionul roz, şi care reprezintă „familia unită”, deşi la o 

privire mai atentă putem observa cum copilul „trage” parcă de părinţi pentru a-i aduce 

mai aproape unul de celălalt. 

 Se evidenţiază astfel o serie de probleme la nivelul cuplului marital: lipsa de 

comunicare dintre parteneri, neacceptarea şi devalorizarea soţului de către soţie şi 

implicit o neacceptare şi o devalorizare a băiatului de către mamă, care o are aliată şi pe 

bunică. Se remarcă, de asemenea, o contaminare a rolurilor familiale, care creează 

probleme de identificare şi identitate băiatului. În tot acest context neîncrederea în 

propriile forţe şi mâncatul excesiv sunt justificate pentru Mihai. Copilul se pedepseşte 

inconştient, pentru incapacităţile sale, „deformându-se” pe zi ce trece, încercând în 

acelaşi timp să-şi ofere, „salvator”, „porţii de afecţiune” prin hrana pe care o ingerează. 

 „Grupul statuar” realizat de către cei patru membri ai familiei scoate şi el în 

evidenţă aceleaşi tipuri de probleme, cărora copilul le găseşte instant soluţia. Ieşind din 

grupul statuar, pe motiv că nu se simte bine acolo, Mihai propune modificarea acestuia 

astfel: apropierea mamei de tată, separarea mamei de bunică şi aşezarea sa în faţa 

părinţilor lui astfel încât prezenţa acestora să fie securizantă, hrănitoare şi nu apăsătoare 

pentru el.  

 

Grup statuar 1: 

 

 

 

 

 

Grup statuar 2: 

 

 

 

 

 

 Este foarte clară nevoia copilului de a-i vedea pe părinţii săi comunicând, de a-i 

simţi aproape, de a-şi petrece timpul cu ei şi de a se simţi în siguranţă, acceptat şi protejat 

de către aceştia. Transpare, de asemenea, nevoia de a o aşeza pe bunica „acolo unde îi 

este locul”, o bunică prezentă care priveşte cu blândeţe la ceea ce se întâmplă în familia 

lui nucleră.  

Bunica Mihai 

Mama Tata 

Bunica 

Mama Tata 

Mihai 



 Părinţii au conştientizat faptul că au o problemă în relaţia de cuplu. Le-am făcut 

recomandarea de a merge la o consiliere maritală. Am centrat apoi demersul de consiliere 

pe clarificarea relaţiei celor doi părinţi cu băiatul lor, propunându-le un exerciţiu simplu, 

dar extrem de facilitator şi motivant pentru schimbarea unor atitudini şi comportamente 

cu impact negativ asupra relaţiilor familiale în ansamblu şi activităţilor şcolare în 

particular. 

 

Îmi place de tine atunci 

când... 

Nu-mi place de tine 

atunci când... 

Aştept de la tine să... 

   

 

 Dialogul experienţial purtat în urma acestori însemnări realizate de fiecare 

membru al familiei a scos la iveală o serie de dificultăţi pe care copilul le avea la şcoală: 

profesori exigenţi, dificultăţi de înţelegere a materiei, program prea încărcat, lipsă de 

timp pentru activităţi la liberă alegere. 

 Au fost exprimate şi auzite de către părinţi o serie de nevoi ale copilului în raport 

cu aceştia: de a fi ajutat, de a-şi petrece împreună timpul liber, de a sta mai mult de vorbă, 

de a nu se mai certa şi de a sta mai mult împreună ei, părinţii. De asemenea, copilul a 

exprimat dorinţa de a se înţelege mai bine cu tatăl şi de a avea mai multe activităţi 

comune. Firească o astfel de nevoie, în condiţiile în care Mihai se află la vârsta pubertăţii 

şi nevoia de tată este din ce în ce mai mare pentru a-şi construi identitatea psihosexuală.  

 O astfel de intervenţie, în care complianţa la consiliere a copilului şi părinţilor s-a 

concretizat într-o implicare susţinută în actul de consiliere, a dus la ameliorarea 

comportamentului copilului în cadrul activităţilor şcolare. Ameliorarea s-a produs treptat, 

pe măsură ce s-a clarificat încet-încet şi relaţia de cuplu a părinţilor. Criza problemelor 

şcolare a fost depăşită în timp, cu efort din partea tuturor membrilor familiei, deoarece s-a 

dovedit a fi un efect al unei situaţii de criză prin care trecea de multă vreme relaţia 

conjugală. Mihai a făcut destul de bine faţă cerinţelor şcolare şi, în urma examenului de 

capacitate, a reuşit să intre la acelaşi liceu de renume din centrul capitalei. 
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