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Prefaţă

Cartea de faţă este precedată de un volum similar, 
101 Favorite Play Therapy Techniques, publicat în 1997, 
şi considerat o resursă excelentă pentru practicienii, 
profesorii şi studenţii ce se ocupă de terapia prin joc. 
Prezenta lucrare adună alte noi tehnici ale terapiei prin 
joc, elaborate de terapeuţi din toate colţurile lumii. Am 
invitat autorităţi de elită în terapia prin joc să împăr-
tăşească fie tehnica lor preferată, fie una dintre cele ce 
implică o modificare inovatoare a unei proceduri bine 
cunoscute.

Am împărţit tehnicile în şapte categorii, pentru uşu-
rarea accesului la metoda căutată. Fiecare autor a inclus 
o descriere şi/sau o aplicare a tehnicii, pentru a ilustra 
cum a folosit-o terapeutul în practică. Secţiunile sunt 
grupate similar ca în primul volum: Tehnici narative, ce 
ilustrează folosirea a diferite metode pentru îmbună-
tăţirea verbalizării la copii; Tehnici ale artelor expresive, 
ce includ diferite mijloace folosite în artă pentru a ajuta 
copiii să facă faţă dificultăţilor psihologice; Tehnici de 
folosire a jocurilor, ce utilizează jocurile pentru a ajuta 
copiii să se exprime într-un mediu de joacă lipsit de 
ameninţări; Tehnici ale jocului cu păpuşi, ce ajută la 
exprimarea emoţiilor conflictuale; Tehnici cu jucării şi 
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obiecte de joacă, ce ilustrează folosirea a diferite jucării 
şi obiecte în camera de joacă, precum şi felul în care 
acestea pot fi utile în joaca terapeutică; Tehnici de joc 
în grup, ce cuprind metode şi tehnici de joc utilizabile 
în cadrul grupurilor; şi Alte tehnici, ce sunt un grup de 
tehnici variate, utile în multe situaţii.

Psihiatrii, psihologii, asistenţii sociali, asistenţii 
medicali, specialiştii în viaţa copilului, specialiştii în 
activităţi terapeutice recreaţionale, profesorii şi consi-
lierii cu orice nivel de pregătire şi experienţă vor găsi 
în prezenta carte o mulţime de informaţii utile pentru 
practica lor clinică.

Heidi Gerard Kaduson
Charles E. Schaefer
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1. Tehnica pungii de gunoi
Heidi Gerard Kaduson

INTRODUCERE

Copiii ţin în ei multe din problemele lor, în loc 
să le comunice adulţilor sau măcar altor prieteni. 
Indiferent dacă sunt prea înspăimântaţi să-şi dezvăluie 
problemele sau nu sunt conştienţi de ceea ce-i deran-
jează, copiii se simt încărcaţi până la refuz de aceste 
sentimente, având dificultăţi în comunicarea emoţiilor 
lor şi eliberarea de ele. Părinţii îşi pot întreba de multe 
ori copiii care e problema, iar răspunsul va fi adesea 
„nimic“ sau „nu ştiu“. Tehnica pungii de gunoi a fost 
creată pentru a ajuta copiii să se elibereze de proble-
mele pe care le ţin în ei, pentru ca apoi să continue să 
le exploreze prin joacă, în scopul găsirii unei rezolvări 
sau soluţii.

ARGUMENT

Este foarte terapeutic pentru copii să se focalizeze pe 
problemele lor şi să găsească soluţii la acestea, pentru a 
face faţă dificultăţilor cotidiene din viaţa lor. Aplicând 
tehnica pungii de gunoi, copiii îşi notează lucrurile care 
îi deranjează (acasă şi la şcoală), apoi se concentrează 
pe descoperirea prin joc a soluţiilor la acele probleme. 
Acest lucru le dă putere să se simtă mai stăpâni pe viaţa 
lor şi să fie mai responsabili faţă de ei înşişi. Pentru 
copii, este foarte dificil să comunice prin cuvinte. Şi 
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totuşi, prin puterea terapeutică a jocului, ei sunt capa-
bili să înţeleagă cum să „spună“ care sunt problemele 
lor şi cum să le „rezolve“, astfel încât să se poată elibera 
de presiunea pe care o poate cauza neexprimarea 
acestor probleme.

DESCRIERE

Materiale necesare

Două pungi de hârtie maro pentru sendvişuri
Creioane sau carioci colorate
Douăsprezece bucăţele de hârtie pentru notarea 

problemelor

Proces

Terapeutul introduce tehnica dându-i copilului una 
din pungile de hârtie, pentru ca acesta să deseneze pe 
ea orice doreşte. Şi terapeutul desenează pe propria sa 
pungă. În timpul desenului, terapeutul vorbeşte despre 
„gunoi“ în felul următor:

Ştii ce e gunoiul? Este ceea ce arunci la coş când nu-ţi 
mai trebuie. Sunt lucrurile din frigider care devin verzui 
când sunt lăsate acolo prea mult timp. Ştii cum le cresc 
nişte chestii deasupra şi arată dezgustător?

Terapeutul continuă să descrie gunoiul până când 
copilul prinde ideea şi este de acord cu comentariile 
terapeutului. Odată realizat acest lucru, terapeutul 
continuă:
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Ce-ar fi dacă tot gunoiul pe care îl aruncăm la coş n-ar 
fi golit niciodată? Ce-ar fi dacă gunoiul ar rămâne în casa 
ta săptămâni după săptămâni, luni şi luni de zile? Atunci 
n-ar mai exista niciun loc pe unde să trecem sau unde să 
ne aşezăm şi ar trebui să ne cărăm gunoiul peste tot pe 
unde am merge. Ar trebui să-l ducem la şcoală, la aniversă-
rile zilelor de naştere, să-l luăm cu noi în pat şi n-am mai 
scăpa niciodată de el. Ei bine, şi noi ţinem gunoi înăuntrul 
nostru. Lucruri care ne deranjează. Lucruri la care nu ne 
putem opri să ne gândim. Chestii de genul acesta. Aşa că, 
hai să ne terminăm fiecare de desenat punga, iar după 
aceea o să-ţi dau şase hârtiuţe ca să putem scrie fiecare pe 
ele şase dintre gunoaiele noastre personale şi să le punem 
în punga noastră de gunoi. Să începem cu ceva de acasă. 
Ceva ce te deranjează mult, pe care-l poţi nota pe bucăţica 
ta de hârtie.

Terapeutul notează o problemă pe care ştie că o are 
copilul şi spune cu voce tare ce a scris. Acest lucru îl 
va ghida pe copil cum să înceapă să-şi aştearnă şi el 
propriul „gunoi“ pe hârtie. După ce copilul a notat trei 
probleme, terapeutul îl ghidează să scrie lucruri despre 
şcoală.

Acum, că amândoi avem câte trei gunoaie de acasă, hai 
să scriem pe hârtie şi trei gunoaie pe care le putem resimţi 
la şcoală.

Din nou, terapeutul începe să scrie unul şi ghidează 
copilul să facă la fel.

Acum o să închidem aceste pungi de gunoi şi o să le 
lăsăm aşa până data viitoare. Apoi vei putea să alegi un 
gunoi din oricare pungă şi o să ne jucăm cu el ca să aflăm 
ce putem face în privinţa lui.
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