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           ”Cunoașterea personalității elevului nu se realizează ușor și nici într-o perioadă scurtă de 

timp. Ea presupune parcurgerea unor etape ierarhice, situații diferite, observarea continuă a 

creșterii și dezvoltării individului, precum și a atitudinilor sale, în urma unor evenimente apărute 

sau provocate. Cu alte cuvinte este vorba de adoptarea unei viziuni longitudinale, care constă în 

observarea și examinarea evoluției aptitudinilor, capacităților și performanțelor elevilor de-a 

lungul școlarității.”1   

           Desenul poate fi atât un mijloc de autocunoaştere, cât şi  unul de  autodezvoltare, dar  şi 

un mijloc de comunicare și de descoperire a personalității elevului. Culorile alese, tipul de 

instrument pentru desen, modul în care desenează, suprafaţa planșei prin care se exprimă, toate 

acestea sunt detalii foarte importante pentru cunoaşterea copilului. Desenul îi ajută să comunice, 

să accepte şi să colaboreze. 

          Folosind desenul şi pictură, elevul îşi manifestă  trăirile, nevoile, sentimentele, 

exprimându-se pe sine,  descoperindu-şi astfel identitatea. Pictura, ca şi desenul, este un joc, un 

dialog între copil şi adult, este un mijloc de comunicare. Culorile, hârtia, creta îl pot stimula pe 

copil să povestească diferite întâmplări, să scoată la iveală scene din viaţa sa, pe care nu le poate 

exprima altfel. Povestea desenată de copil relevă foarte clar trăirile şi sentimentele acestuia. 

         Desenul poate fi utilizat în diferite scopuri: 

 ca test al dezvoltării mentale – pornind de la un desen se poate evalua coeficientul de 

inteligență al copilului; 

 ca mijloc de comunicare – desenele pot îndrepta un eventual defect de stăpânire a limbii; 

ele ”vorbesc” grafic ceea ce copilul dorește să transmită, ce simte, dar nu poate verbaliza; 

 ca mijloc de explorare al afectivităţii copilului; 

  ca mijloc de cunoaştere al propriului corp şi al situării în spaţiu. 

           Un singur desen nu ajunge pentru stabilirea unui diagnostic; desenul trebuie situat în 

contextul sociocultural al copilului. Un singur desen nu poate releva totul. Nu trebuie să ne 
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încredem în concluziile pripite trase dintr-un singur desen pe a-l cărui autor nu-l cunoaștem. 

Interpretarea lui trebuie făcută de un specialist, deoarece o muncă de acest gen solicită nu doar 

intuiție și sensibilitate, ci și cunoștințe aprofundate. 

        Prin desenele lor, copiii  ilustrează mesaje care transmit şi explică tot ceea ce micuţul nu 

poate exprima verbal. Desenele copilului sunt un adevărat univers al elanurilor, dorinţelor şi 

emoţiilor. Asemenea jocului, desenul devine una dintre principalele activităţi distractive ale celui 

mic. Desenele evolueazӑ odatӑ cu dezvoltarea psiho-motorie a copilului. Desenele rezultate 

spontan şi nu după nişte reguli precise, fac apel la imaginaţie şi îi permit sӑ se joace cu 

conceptele. Este posibil ca într-o asemenea operă de artă, să descoperim suferinţele sale, 

bucuriile, întrebӑrile secrete sau cele la care nu a primit rӑspuns, temerile sau modul în care îi 

percepe pe cei din jur. În desenele rezultate spontan, nu trebuie sӑ se intervinӑ ṣi sӑ i se cearӑ 

copilului sӑ se corecteze. De exemplu, dacӑ el deseneazӑ un om și omite sӑ-i puncteze toate 

detaliile (ochi,urechi,etc.), aceasta nu trebuie consideratӑ o eroare, ci punctul lui de vedere 

personal.  

            Voi preciza în continuare câteva din elementele plastice frecvent întâlnite în  desenele 

copiilor: 

           1. FAMILIA - dacӑ universul redat de copii este prea îndepărtat de cel real, acesta este un 

semn important care avertizeazӑ cӑ micuṭului nu-i este bine, cӑ tânjeṣte dupӑ ceva sau cineva. 

           2. CASA -  reprezintӑ emoṭiile acestora din punct de vedere social. Aspectele importante 

sunt mărimea casei în raport cu restul desenului, numӑrul de ferestre, uṣa de la intrare ṣi mânerul 

acesteia. Casa poate reprezenta un element de stabilitate dacă în familie este o atmosferă pozitivă 

sau poate avea un aspect similar cu al unei închisori, în cazul unei atmosfere tensionate. Pe 

măsură ce cresc, copiii vor desenea casa cu mai multe detalii, ajungând în cele din urmă să 

realizeze un desen complex care dă multe detalii despre specificul climatului familial. 

            3. SOARELE - reprezintă energia, perseverența, dârzenia. Dacă este desenat în stânga 

reprezintă trecutul și legatura cu mama sa, în dreapta, relația cu tatăl. Determinantă este aici 

grosimea razelor, care reprezintă influența persoanei (mama sau tata), asupra copilului. Absența 

acestora denotă o pierdere a entuziasmului.Dacă soarele este desenat în mijlocul foii înseamnă că 

micuțul este un copil independent. 

         Alte modalități prin care personalitatea copilului se reflectă în desen: 

         ”1. TESTUL FAMILIEI  



            Testul este relevant pentru cunoaşterea legăturilor pe care copilul le are cu familia, ele  

fiind decisive în formarea personalităţii sale. În timpul probei se pot observa reacţiile afective ale 

copilului, mai ales inhibiţiile, refuzul de a desena sau vorbii despre anumiţi membrii ai familiei 

sau chiar de sine, se urmăresc oscilaţiile afective, trecerea de la tristeţe la veselie, alegerea 

culorilor pentru sine şi pentru anumite persoane; desenarea în culori vii, deschise este în directă 

legătură cu emoţiile şi sentimentele copillului faţă de persoanele desenate, în timp ce, desenul 

alb-negru ne poate sugera blocaje emoţionale, elemente de depresie, retragere sau lipsa de 

rezonanţă afectivă, dificultăţi de exprimare a sentimentelor şi trăirilor. 

Copilului i se cere să deseneze o familie, aşa cum și-o imaginează. Dar se poate adăuga: 

“Desenează tot ceea ce vrei, persoanele dintr-o familie şi, dacă vrei, obiecte, animale.” Maniera 

în care se realizează desenul contează aproape tot atâta cât rezultatul final. De aceea se observă 

cu atenţie şi se notează: 

- cât de inhibat este copilul; 

- în ce ordine desenează persoanele în familie; 

- cât timp acordă copilul unui personaj, grija pentru unele detalii sau tendinţa obsedantă de a 

reveni asupra unuia anume; 

- comentariile verbale pe care le face în timpul desenării. 

              2. TESTUL ARBORELUI  

        Tema arborelui solicită proiecţia unei lumi interioare, prin intermediul unor mişcari grafice 

pe care voinţa conştientă nu le alterează; grafic este proiectat într-un spaţiu simbolic cu 

semnificaţii arhetipale. Marginile foii capătă semnificaţiile unor limite şi sunt resimţite uneori ca 

obstacole sau zone de sprijin. I se cere copilului următorul lucru:”Te rog să desenezi un arbore 

fructifer, încearcă să-l desenezi cât mai bine posibil.” Înainte de a trece la examinarea detaliilor 

se apreciază impresia globală, de ansamblu a desenului: armonioasă, monotonă, lipsită de viață, 

confuză, dinamică, dezordonată, delicată, violentă, solidă, complicată, tensionată, oprimată, etc. 

Ulterior se analizează şi interpretează părţile principale ale arborelui: rădacinile şi baza 

trunchiului, trunchiul şi suprafaţa lui, umbrele de pe trunchi şi coroana, linia solului, florile, 

frunzele, fructele şi eventualele elemente accesorii, aşezarea în câmpul grafic şi a raportului 

dintre diferitele elemente ale arborelui.”2 
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