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Desenul adolescentului
plată simbolică în psihoterapie

• Concept - Sigmund Freud & Françoise Dolto
• 7 ani în CSPT ”Tineri Pentru Tineri” Cimislia
• La prima consiliere: 1 desen = 1 ședință

– Refuză (”nu-mi place”, ”nu pot”)
– Propun o alternativă (aplicații, eseu, poezii, origami, quilling, exerciții)
– Acceptă, dar uită să deseneze
– Acceptă, desenează, dar uită să aducă desenul
– Aduc desenele

• ”Nu s-a primit”, ”Nu vreau să vă arăt”, ”Mi-i rușine”
• Schimbă desenele (creion, pix, hîrtiuțe, papercrafting etc)
• Greu se despart de desen 

(„ce veți face cu ele?”, ”se poate să aduc altul?”)
• Lasă desenele ușor



Desenul adolescentului
metodă a artterapiei

• Desen 
– Individual
– Comun 

• în doi
• in grup
• familial

• Tehnici 
– Creion, pix, cariocă, acuarelă 
– Pensulă, degete, mâini, etc
– Combinații, ”culori inexistente” 

Scopul
- comunicarea
- exprimarea 



Desenul adolescentului
calea spre consilierea eficientă

• Cum a fost? De ce?
• Ce ai simțit când ai desenat? Până, după...
• Vrei să discutăm despre ce ai desenat?
• Ce ai desenat?
• Ce au spus cei de acasă despre faptul că 

desenezi? Despre desen?
• Ce ai vrea să mai desenezi?
• Ce simți acum?



Tematica desenelor
- tema de acasă

• Temă liberă
– Desenezi ce vrei, ce-ți vine în cap, mîna singură va desena

• Desenează ce simți
– ”Starea mea”, ”Boala Mea”, ”Durerea mea”

• Problema mea
– ce mă deranjează, ceea ce nu pot explica în cuvinte

• Familia mea, Casa mea, Universul meu
• Viitorul meu

– eu peste 10 ani, eu la 45 ani, planul meu pe 20 ani 



”Tematica (reală a) desenelor”

• Depresie, anxietate, atacuri de panică, fobii
• Comportament suicidar
• Probleme de relaționare (cuplu, familie, școală)
• Dragoste (ne)reciprocă, infidelitate
• Sarcină, concepție, planificare
• Low self-esteem (subapreciere)
• Victima abuzului sau violenței
• Conflicte intra-personale



Concluzii
• Desenul ca plată simbolică este o modalitate acceptată de 

majoritatea adolescenților și permite clientului să perceapă 
implicarea sa reală în terapie

• Desenul adolescentului este o metodă eficientă de artterapie
și permite diversificarea și individualizarea intervențiilor

• Desenul adolescentului poate fi folosit ca o metodă de 
psihodiagnostic, dar e recomandabil ca adolescentul singur să 
povestească și interpreteze desenele sale

• Desenul permite facilitarea comunicării dintre terapeut și 
client (copil, adolescent, tânăr), dintre client și familia sa

• Desenul permite copiilor și adolescenților să exprime lucruri 
greu de verbalizat (din cauza psihotraumei, tabu-urilor sociale, 
insuficienței vocabularului etc)
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