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INTRODUCERE
Dificultățile de învățare reprezintă acele dificultăți în dobândirea abilităților de învățare de
bază, care provin dintr-o tulburare de neurodezvoltare fiind definite din perspectivă clinică ca
„tulburări de învățare” (DSM-5, 2013). Termenul „dificultăți de învățare” include dificultăți
legate de trei abilități principale: scris, citit și aritmetică. Dincolo de dificultatea de ordin
didactic a elevilor cu dificultăți de învățare, sunt implicate și aspecte emoționale care pot uneori
deveni semnificative, adăugând noi provocări: lipsa autoeficacității, stima de sine scăzută,
frustrarea și furia, precum și alte fenomene care necesită intervenţie terapeutică. (El-Dor, 2014;
Plotnick, 2008; Menachem & Chen Gal, 2010).
În conformitate cu legislaţia israeliană cu privire la educație, orice copil cu nevoi
speciale are dreptul la o educație care adaptată nevoilor sale. În Israel există numeroase școli
speciale care sunt adaptate în mod unic elevilor cu dificultăți de învățare. Diferențele în rândul
elevilor cu dificultăți de învățare necesită adaptări la toate nivelurile în cadrul unei asemenea
școli. Potrivit legislaţiei menționate mai sus, terapiile paramedicale incluse în programa pentru
învățământul special sunt terapia ocupațională, logopedia, fizioterapia, terapia emoțională și
altele. Terapia expresiv-creativă este unul dintre tipurile de terapie paramedicală care poate
ajuta copiii cu nevoi speciale (Ministerul Educației din Israel, 2007; Leyser, 2002; Marom el
at., 2006).
Terapia expresiv-creativă reprezintă un tip nou de tratament psihologic, care, ca toate
tratamentele de această natură, are legătură cu sufletul uman. Terapia expresiv-creativă (TEC1) poate ajuta la rezolvarea unei întregi game de dificultăţi de natură emoţională, sau legate
de dezvoltare, sociale sau chiar afecţiuni psihice. Ca urmare a creșterii numărului de elevi
diagnosticați cu dificultăți de învățare de-a lungul anilor, elevi care necesită o abordare
terapeutică în cadrul şcolii, numărul terapiilor expresiv-creative integrate în mediile
educaționale, semnificația acestora în cadrul școlar și, în consecință, suma orelor alocate pentru
activităţile respective în cadrul şcolii au crescut proporţional. Specialiştii în terapia expresivcreativă nu sunt profesori, ci persoane specializate care fac parte din personalul paramedical
care lucrează în diverse instituţii de educaţie (Abramovski & Fogel Simhony, 2019; Frostig, &
Essex, 1998; Schellhorn, 2015).

T-EC = Specialişti în terapia expresiv-creativă 1
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Angajarea terapeuților în sistemul educațional este un demers complicat, deoarece
există diferențe esențiale între natura activităţii profesorilor şi cea a activităţilor T-EC în cadrul
şcolii. Pregătirea T-EC nu include adaptarea la mediul școlar, astfel că terapeuții care parcurg
programe de pregătire de lungă durată concentrată pe aspecte emoționale-mentale îşi încep
adesea cariera profesională într-un sistem în care se utilizează un limbaj complet diferit, care
uneori chiar contravine limbajului terapeutic. În practică, este vorba de fapt de intersectarea a
două culturi diferite. Specialiştii în terapii expresiv creative care activează în şcoli au mai mulţi
parteneri în cercul de îngrijire a copilului: profesorul de la clasă, S-CN (consilierul școlar),
directorul și părinții copilului care de obicei nu sunt familiarizați cu procesul de formare a
terapeuților, cu natura muncii acestora și contribuția pe care o au în asistenţa copiilor cu
dificultăți de învățare aflaţi în grija lor. Ca urmare a acestei interacţiuni, definiția rolului
terapeutului rămâne neclară atât pentru terapeut însuși, cât și pentru personalul școlii. Este
evident că definirea rolului specialiştilor în terapiile expresiv-creative care activează în cadrul
şcolilor se află încă în proces de definitivare. Acest proces este afectat de o multitudine de
factori, începând cu pregătirea terapeuților încă de dinainte de de angajare și terminând cu
caracteristicile personalului educațional din fiecare școală în care terapeuții ajung să lucreze.
Percepția rolului T-EC în cadrul şcolii este influențată de două elemente principale: pe de o
parte, natura școlii (educație specială sau incluzivă), şi pe de altă parte echipa de management
a școlii (EM) (Nissimov-Nahum, 2013; Ofer- Yarom, 2014; Hazut, 1998).
Termenul de „rol” este adesea discutat în literatura de specialitate, atribuindu-i-se de-a
lungul timpului mai multe definiţii, fiecare disciplină încercând să-şi impună propria
perspectivă asupra termenului. O definiţie importantă relevantă pentru prezenta cercetare este
„teoria rolului”, o parte importantă a psihologiei organizaţionale care include numeroase
concepte ce descriu maniera în care este definit rolul, modul în care se formează aşteptările cu
privire la rol şi elementele care afectează manifestarea rolului. Cercetătorii admit că definirea
rolurilor formează cadrul în care angajaţii îşi pot îndeplini cu succes rolurile în primul rând în
ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor organizaţiei, în al doilea rând pentru a colabora cu
colegii şi nu în ultimul rând pentru a interacţiona cu ceilalţi angajaţi. Cercetătorii observă, de
asemenea, că performanța unui angajat în rolul său depinde de interacțiunea dintre angajaţi
(„deținătorii de rol”) și alți parteneri de rol din organizație. În practică, se manifestă un proces
reciproc și permanent între angajat („deținătorul rolului”) și organizație ca sistem general care
împreună cu partenerii de rol ai angajaților reglează aşteptările pe care angajatul le are de la
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ceilalţi şi aşteptările pe care ceilalţi le au de la (Biddle, 1986; Katz & Khan, 1978; Merton,
1957, 1967).
Dintre numeroșii parteneri de rol ai terapeutului, directorul școlii este cel mai important,
deoarece este singura figură majoră din echipa de management a şcolii (care include și
directorul adjunct și consilierii şcolari) care administrează atât procesele educaționale, cât și
pe cele de învățare și care împreună cu echipa modelează abordarea educațională în cadrul
școlii. De fapt, echipa de management dictează şi reglează climatul școlii, compus din valori,
așteptări și norme specifice, și astfel conturează gândirea și acțiunile restului personalului
școlii, mai ales în ceea ce privește managementul schimbării (Opletka, 2015). Sarel, 2012; Raz,
2012; Keinan, 2018; Regev et al., 2015; Hess, 2009).
În prezent, Ministerul Educației pare să manifeste o mai bună înţelegere a terapiei expresivcreative și a unicității specialiştilor în terapiile expresiv-creative în cadrul sistemului
educațional, însă mai există o serie de aspecte care trebuie încă reconsiderate. S-au efectuat
numeoase studii cu privire la semnificația considerabilă a integrării terapiei expresiv-creative
în școli (Baliți, 2014; Regev și colab., 2016; Ofer-Yarom, 2014), însă puţine dintre aceste
lucrări tratează percepțiile asupra rolului specialiştilor în terapiile expresiv-creative în cadrul
şcolii. Și mai puțin evidentă este perspectiva echipei de management a şcolii, echipă ce
stabileşte politicile școlii care includ rolul perceput al specialiştilor în terapii expresiv-creative.
În plus, nu au fost efectuate studii pe această temă în cadrul școlilor incluzive. Acest
domeniu de cercetare reprezintă un reper semnificativ şi deosebit de important cu privire la
observarea și înțelegerea amplă și detaliată a sensului terapiei expresiv-creative în cadrul
ministerului educației în general și în școlile incluzive în special.
Lipsa de înțelegere manifestată de personalul didactic cu privire la cadrul terapeutic și rolul
terapeutului afectează în mod negativ procesul terapeutic în sine. Mai mult, beneficiarul
principal – respectiv elevul cu nevoi speciale – nu beneficiază pe deplin de dreptul de a primi
un tratament optim. Întrucât școala este organismul responsabil cu furnizarea de tratament
emoțional elevilor, concepțiile și punctele de vedere ale directorului școlii cu privire la tema
terapiei expresiv-creative, precum și a terapeuților, au sunt deosebit de importante pentru
terapeuți, terapie și personalul educațional.
Având în vedere toate cele de mai sus, obiectivul prezentului studiu este de a examina rolul
perceput al specialiştilor în terapii expresiv-creative în tratarea elevilor cu dificultăți de
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învățare, de la perspectiva echipei de management a şcolii până la terapeutul din cadrul unei
școli incluzive. Cercetarea noastră va oferi Ministerului Educației, școlilor speciale și
terapeuților înșiși o descriere detaliată a modului în care rolul terapeutului este perceput de
restul personalului, cum afectează această percepţie relaţiile cu speciliştii în terapii expresiv
creative precum şi pârghiile terapeutice furnizate în cadrul şcolii. Se va face astfel un pas în
plus spre eliminarea decalajelor care există în relațiile complexe dintre aceste două abordări
foarte diferite în cadrul unei școli (cea terapeutică și cea educaţională), precum și posibilitatea
de a îmbunătăți și adapta munca terapeutului la rigorile şi cerinţele sistemului.
În activitatea mea de specialist în terapii expresiv creative la mai multe şcoli gimnaziale şi
licee din Israel, am experimentat diverse tipuri de activităţi în cadrul mai multor echipe. Ca
parte a activităţii mele, am tratat elevi de la diverse scoli, fiecare dintre acestea cuprinzând
diverse populaţii de elevi, caracteristici de mediu şi metode de lucru, precum şi metode de
integrare a T-EC în cadrul şcolii. Aşa cum am menţionat, munca unui specialist în terapia
expresiv-creativă în cadrul şcolii implică legătura şi colaborarea acestuia cu un număr
semnificativ de membri ai personalului: profesorii de la clasă, consilierii şcolari, psihologii şi
directorii şcolilor. Astfel, rolul perceput al T-EC şi relaţia percepută a acestuia cu partenerii de
roldiferă şi se modifică în funcţie de cadrul şcolar. Dincolo de activitatea terapeutică cu elevii
din fiecare şcoală, se aşteaptă de la specialistul în terapii expresiv creative să îndeplinească
anumite sarcini care sunt adaptate la nevoile personalului didactic al şcolii şi directorilor
acesteia.
Prezenta cercetare are o contribuţie deosebit de importantă la înţelegerea statutului şi
rolului terapeutului, atât la nivel teoretic, cât şi la nivel practic. În ceea ce priveşte dimensiunea
teoretică, studiul va ajuta la înţelegerea complexităţii activităţii terapeutului

în şcoala

incluzivă, în absenţa unei definiţii clare a rolului, precum şi la înţelegerea unor aspecte
importante legate de identitatea profesională a terapeuţilor din Israel. Din perspectivă practică,
cercetarea noastră va contribui prin faptul că se reconsideră natura şi maniera de colaborare cu
echipele multi-profesionale în general şi cu cele din cadrul şcolii în particular. În plus, studiul
va contribui la reunirea limbajului discursiv între sfera educaţională şi cea terapeutică, atât la
nivel profesional între diverse echipe, cât şi la nivel de management.
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1. CADRUL CONCEPTUAL
În cercetarea bazată pe metode mixte este necesară prezentarea componentelor principale
cu care lucrează cercetătorul. Definirea subiectelor principale în conformitate cu literatura de
specialitate şi prezentarea conceptelor cheie sunt aspecte semnificative pentru înţelegerea
raţiunilor fundamentale pe care se bazează cercetarea şi a limitelor cercetării.
Prezenta cercetare se axează pe percepţia rolului specialiştilor în terapii expresiv-creative
care lucrează în licee inclusive, din perspectiva acestora şi a echipei de management. Trecerea
în revistă a literaturii de specialitate prezintă teorii din trei domenii principale: teoria
educaţională (abordarea fenomenologică), teoriile psihologice cu privire la relaţii (relaţiile cu
obiectele şi ataşamentul, relaţiile de familie şi intersubiective), teoria sociologică (a
deţinătorilor de roluri din societate şi organizaţie) şi include concepte cheie precum relaţii
interpersonale, relaţii de grup, percepţia rolului şi definiţia rolului.
Figura 1. Cadrul conceptual al cercetării

Teorii Psihologice

Percepţia

Concepte cheie

Auto-

rolului la EM şi

pentru percepţia

percepţia asupra

T-EC

asupra rolului

rolului la T-EC
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2. METODOLOGIE – METODE MIXTE DE CERCETARE
2.1 Planul cercetării şi procedura de cercetare
Prezentul studiu utilizează un plan de cercetare bazat pe metode mixte secvenţiale
exploratorii care combină metodele de cercetare calitative şi cantitative, cercetătorul înţelegând
faptul că fiecare metodă de cercetare are avantajele şi limitările proprii, şi astfel se reuşeşte
minimalizarea punctelor slabe ale fiecărei abordări şi maximizarea beneficiilor ambelor
paradigme (Bryman, 2008; Creswell, 2013).
Cercetarea debutează cu paradigma calitativă, prin utilizarea de interviuri semistructurate în
profunzime cu terapeuţii şi echipa de management şi continuă cu paradigma cantitativă, prin
administrarea de chestionare (construite pe baza rezultatelor interviurilor) completate de un
eşantion lărgit de terapeuţi şi membri ai echipelor de management, respectiv un sondaj
transversal (Seidman, 2013).
Rezultatele primei etape, cea calitativă, constituie baza pentru elaborarea chestionarului din
etapa cantitativă. Cercetarea cantitativă este apoi efectuată cu ajutorul acestor chestionare
(Berman, 2017; Mertens, 2010).

2.2 Instrumente
2.2.1 Interviuri (semistructurate în profunzime)
Datele au fost colectate prin intermediul interviului semistructurat în profunzie pe baza unui
ghid al interviului bazat pe principii etnografice (Spradley, 1979). Astfel, pe parcursul tuturor
etapelor cercetării, persoana care administrează intervviul trebuie să-şi reanalizeze în
permanenţă relaţia pe care o are cu persoana respectivă din echipa de management (Kaufman,
1994).
2.2.2 Chestionarul
Prezenta cercetare a presupus elaborarea şi validarea unui nou chestionar. Avantajul unic pe
care îl aduce chestionarul bazat pe sondaj este că se primeşc informaţii de la un număr însemnat
de participanţi, cu costuri relativ mici şi într-o perioadă scurtă de timp. Pentru a reduce
caracterul părinitor sau subiectiv al răspunsurilor, completarea chestionarului s-a făcut sub
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anonimat complet, fără colectarea de detalii de identificare de orice natură şi fără utilizarea
adresei de e-mail a cercetătorului (Demetriou şi colab., 2015; Martin, 2006; Stockemer, 2019).
Figura 2. Designul secvenţial explorator

Etapa 1
Cercetarea calitativă

Studiul 1
Interviu cu 13 membri ai EM

Studiul 2
Interviu cu 11 terapeuţi

Analiza sistematică de conţinut

Sumar date
Elaborarea chestionarului

Etapa 2
Cercetarea cantitativă

Studiul 3
Chestionare:
00 Membrii EM, 00 consilieri
şcolari (CN-S) şi 00 Terapeuţi (TEC)

Analiza datelor

Sumar date cantitative

Concluziile celor
două etape ale
studiului
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3. STUDIUL 1 – Cercetare calitativă – Percepţiile echipei
manageriale asupra rolului terapeuţilor
3.1 Metodologia de cercetare
Cercetarea calitativă din cadrul acestui studiu a fost realizată cu scopul de a evidenţia
percepţiile echipei de management asupra rolului terapeuţilor.
3.1.1 Planul cercetării calitative
Scopul prezentului studiu este acela de a analiza, utilizând abordarea de cercetare
fenomenologică, semnificația atribuită de către echipa managerială (EM) a şcolii diferitelor
funcții formale și informale care compun rolul T-EC care lucrează cu elevii cu dificultăți de
învățare din unităţile de învăţământ special și din școlile incluzive. Întrebarea de cercetare pe
care am formulat-o este: Cum percepe EM rolul T-EC în școlile incluzive, pe baza experienței
personale cu aceștia, ca parteneri de rol? (Strauss & Corbin, 1998).
Această abordare de cercetare presupune că fiecare respondent, în persoana directorului şi
a directorului adjunct al consilierului școlar (S-CN), are propria logică internă unică. Obiectivul
cercetătoarei este de a împărtăşi percepțiile și maniera lor de înţelegere.
3.1.3 Instrumentele de cercetare– Interviul în profunzime semistructurat
Ghidul de interviu structurat este realizat pe baza analizei literaturii de specialitate cu privire
la rolul T-EC. Ghidul de interviu (anexa 2) a inclus următoarele aspecte şi întrebări: (a)
Descrierea rolului terapeutului în școlile incluzive, (b) Cine este T-EC?; (c) Există o diferență
între percepția rolului terapeutului de către el însuși versus percepția acestuia de către echipa
de management al școlii? Întrebările din ghidul de interviu au fost formulate în general ca
întrebări centrale, şi cuprind atât întrebări de anchetă, cât și întrebări de clarificare (Padgett,
1998).
(a) Asigurarea calității instrumentelor de cercetare - Ghidul de interviu - Validitate de conținut,
de construct și de fațadă
(b) Ghidul de interviu - Fiabilitate și credibilitate- Opinia cercetătoarei
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3.2 Rezultate – Echipa managerială
Lista temelor și categoriilor finale care au rezultat în urma analizei sistematice de conținut,
privind percepțiile membrilor EM asupra rolului terapeutului, este prezentată în următorul
tabel.
Tabelul nr. 1: Teme și categorii - parteneri de rol: Percepțiile membrilor EM cu privire la
rolul terapeutului
Teme
1.

Comportamentul echipei
manageriale din cadrul
sistemului şcolar în relaţie cu
terapeutul

Categorii
1.1 Inițierea terapeutului în rol
1.2 Definirea rolului și coordonarea așteptărilor
1.3 Relația dintre școală și MATYA 2
1.4 Relația dintre echipa managerială și terapeut
1.5 Percepția echipei manageriale asupra rolului lor față de
terapeut

2. Percepția echipei manageriale
cu privire la terapia în școală

2.1 Unicitatea terapiei în cadrul sistemului educațional
2.2 Cadrul terapeutic
2.3 Percepția echipei manageriale asupra rolului
terapeutului

3. Percepția echipei manageriale
cu privire la natura activității
desfășurate de terapeut în
mediul educațional

3.1 Munca în echipă
3.2 Impactul apartenenței organizaționale
3.3 Formarea terapeuților pentru a lucra în mediul școlar
3.4 Implicarea terapeutului în școală în general
3.5 Participarea terapeutului în roluri educaționale

4. Percepția echipei
4.1 Percepția rolului terapeutului în relația cu elevii
manageriale cu privire la
4.2 Percepția rolului terapeutului în relaţia cu personalul
rolul terapeutului în relaţia de
educațional
lucrul cu populația școlii
4.3 Percepția rolului terapeutului în menținerea contactului
cu părinții elevilor
3.2 Rezumatul rezultatelor cercetării calitative - EM și S-CN
Potrivit membrilor EM și S-CN, rolul T-EC cuprinde trei aspecte principale, a căror
importanță diferă în funcție de EM. Conform constatărilor, cel mai important aspect este

2

(Centrul local/ regional de sprijin al terapeutului)
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aspectul organizațional-sistemic, urmat de aspectul educațional și, în cele din urmă, de
aspectul profesionalității.

3.3 Discuții pe baza aspectelor principale
Studiul 1 a examinat percepția EM din cadrul sistemului pedagogic al unei școli incluzive
(director de școală, director adjunct) și a S-CN (consilieri școlari) cu privire la rolul
specialiştilor în terapia expresiv-creativă. Rezultatele abordează patru teme principale.
Prima temă este „Atitudinea EM față de rolul T-EC în cadrul sistemului școlar” şi tratează
abordarea EM față de rolul terapeutului în cadrul școlii. În cazul în care EM conduce întregul
personal al școlii (de la personalul administrativ, până la personalul profesional și didactic), se
poate presupune că natura acestei abordări va determina rolul terapeutului în cadrul școlii.
MATYA (centrul de sprijin local/regional), este un organism din cadrul Ministerului Educației
responsabil pentru T-EC în ceea ce privește aspectele administrative (domeniul de aplicare a
rolului), care se ocupă cu intervievarea, selectarea, îndrumarea și plasarea terapeuților într-un
cadru școlar, și aspectele profesionale (asigură îndrumarea profesională), însă în practică
terapeutul lucrează și cu personalul școlii. Prin urmare, un terapeut care a fost plasat într-o
școală a fost adăugat în echipă de către MATYA și, în cele mai multe cazuri, nu are opțiunea
de a alege școala. Un aspect important în ceea ce privește definirea rolului este modul în care
terapeutul este integrat în sistemul pedagogic, deoarece, conform abordării managementului
organizațional la nivelul Ministerului Educației, acesta se află în subordinea MATYA, care
este un organism extern școlii. Kumar și colab., (2013) susțin că în cazul personalului extern
(din extensie) există o mare discrepanţă între percepția rolului și îndeplinirea efectivă a
acestuia. Și în acest caz, se poate presupune că discrepanţa respectivă există deoarece persoana
care se ocupă de recrutarea personalului pentru această poziţie, respectiv coordonatorul
MATYA, nu este şi directorul şcolii, cu alte cuvinte managerul propriu-zis, şi astfel apar în
mod firesc unele diferenţe inevitabile (Sluss şi colab, 2011; Oplatka, 2015).
Definirea obiectivului organizației afectează structura și caracterul organizației. Unicitatea
organizației educaţionale este dată în primul rând de scopul acesteia, care are valoare etică. În
consecință, definirea rolului angajaţilor din instituțiile de învăţământ include, în cea mai mare
parte, necesitatea existenţei unor abilităţi pedagogice și de susținere a valorilor, dincolo de
cunoştinţele de specialitate (Thomas, 1976; Oplatka, 2015; Etzioni, 1956; Avisar, 1999).
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Statutul directorului școlii este încă și mai semnificativ datorită rolului dublu în gestionarea
unui sistem pedagogic incluziv. Acest aspect este evident atât în rolul directorului în raport cu
elevii, cărora le insuflă anumite valori, obiective academice și sociale, cât și în raport cu
personalul, ca lider cu spirit inovator în rezolvarea problemelor. Percepția directorului cu
privire la rolul terapeutului și la statutul acestuia în cadrul școlii poate afecta percepția
întregului personal didactic și a elevilor (Avisar, 1999; Etzioni, 1956; Thomas, 1976; Hess,
2009). Integrarea terapeutului în echipa școlii poate fi privită în același mod ca și adoptarea
unui copil, care iniţial nu cunoaște istoria familiei (Ishizawa & Kubo, 2014). În mod similar,
terapeutul care provine dintr-un cadru terapeutic mai degrabă decât dintr-un cadru pedagogic
se alătură echipei școlare care este ca o „familie pedagogică” (Italie, 2019).
Un alt mod de a prezenta relația dintre EM și terapeut este prin intermediul teoriilor stilurilor
parentale (Baumrind, 1971). La fel ca și parentingul, munca terapeutului cuprinde și aspectul
controlului EM. Intervenția EM poate fi uneori percepută ca o încercare de control și în
consecinţă nu este acceptată de terapeut, deoarece adesea cunoștințele EM cu privire la terapie
ar putea fi insuficiente și, prin urmare, echipa de management ar putea impune cerințe
profesionale din perspectivă pedagogică. Baumrind (1971) a clasificat aspectele parentingului
în trei grupe mari: permisiv, autoritar și democratic. În acest studiu, cercetătoarea a făcut uz
de teoria elaborată de Maccoby şi Martin (1983) care au dezvoltat şi actualizat teoria lui
Baumrid şi au identificat patru stiluri parentale: 1. Democratic, 2. Autoritar, 3. Pemisiv, 4.
Neglijent (Yaffe, 2016, 2020). În conformitate cu cele patru stiluri parentale ale lui Kobi &
Martin (1983) menționate mai sus, comportamentul EM față de terapeut poate fi analizat, în
conformitate cu caracteristicile stilurilor parentale, în relația dintre EM și terapeut în timpul
activității sale la școală. În concluzie, două componente importante, definirea rolului și
stabilirea așteptărilor, sunt esențiale în procesul de inițiere a terapeutului, aceste două elemente
fiind responsabilitatea EM (Yaffe, 2016, 2020).
Cea de-a doua temă este „Percepția EM cu privire la desfăşurarea terapiei în cadrul școlii",
Se pare că, având în vedere unicitatea terapeutului în ceea ce privește formarea și poziția sa,
EM îşi impune adesea așteptările cu privire la terapie. Terapeuţii sunt astfel împovărați cu
sarcina de a reprezenta ideea de terapie în cadrul școlii și devin figura reprezentativă a
întregului domeniu al terapiei psiho-emoționale. Se poate presupune că membrii echipei de
management (și prin urmare personalul didactic) nu fac distincția între terapie ca abordare și
terapeut ca persoană, în percepția lor terapeutul și terapia fiind unul și același lucru. Directorii
care au luat parte la acest studiu au remarcat că activitatea terapeutică desfășurată în cadrul
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școlii diferă în mod evident de cea desfășurată într-un cadru terapeutic clasic; aceştia aseamănă
organizația cu un părinte al cărui rol este de a avea grijă și de a se asigura că terapeutul este
capabil să-și formeze identitatea profesională, să se dezvolte printr-un dialog multidisciplinar
și chiar să facă schimb de cunoștințe între diferitele profesii care coexistă în cadrul sistemului
(Kooper-Adar, 2006).
Referitor la subiectul recunoașterii, Benjamin (1999, 2002) abordează „recunoașterea”
inițială a copilului de către mamă și instituie acest concept de bază. Această recunoaștere este
esențială pentru dezvoltarea sugarului, pentru a se identifica pe sine ca individ distinct faţă de
mamă. Conceptul introdus de Benjamin (1999, 2002) este „recunoașterea reciprocă”. În
consecință, un angajat al unei organizații are nevoie de confirmarea identității profesionale din
partea celorlalţi. De fapt, procesul de acceptare a terapiei în sistemul educaţional trebuie să
includă înțelegerea faptului că educația și terapia sunt concepte diferite și au fundamente
separate.
Dintr-o altă perspectivă, procesul de integrare a unui terapeut în sistemul pedagogic este
asemănătoar cu procesul de includere a unui elev din învățământul special într-un cadru
pedagogic obișnuit. Datorită nevoilor diferite pe care le are un elev din învățământul special
față de cele ale elevilor din școlile obișnuite, integrarea unui terapeut în echipa personalului
pedagogic obișnuit poate fi comparată cu integrarea unui elev din învățământul special, ambii
având nevoi diferite și speciale față de cele oferite în cadrul unui curriculum pedagogic obișnuit
(Maegali, 2002; Manor-Binyamini, 2003; Rayter, 1999).
Cea de-a treia temă este „Percepția EM asupra activității T-EC în cadrul pedagogic”. Există
multe diferențe între munca profesorilor și activitatea unui terapeut în cadrul unei școli. Prin
prisma psihologiei psihopedagogice, se poate presupune că limbajul educației și cel al terapiei
pot fi confundate. În absența unui proces axat pe construirea unui limbaj comun și atunci când
nu există o comunicare sănătoasă adecvată între colegi - se formează o relație încărcată,
tensionată între părți, un sentiment de neîncredere și chiar lupte pentru putere.
Bion (1961) susține că fiecare grup dezvoltă, de asemenea, un subconștient de grup, pe care
l-a numit „grupul ipotezelor de bază”, care include aspectul mecanismelor de apărare regresive.
Personalul didactic, alcătuit dintr-un singur grup de educatori și profesori, poate distanța
terapeutul prin crearea unei separări între profesori și terapeuți. Pentru un individ ce aparţine
unui grup, este adesea dificil să accepte schimbarea existând percepţia că includerea unui alt
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individ în grup va determina o schimbare, atât la nivel individual cât şi la nivel de grup
(Greenwald, 2012; Wengrower, 1998). În plus, relația întregului personal didactic poate fi
analizată în mod similar cu relația existentă în cadrul unității familiale. Kern & Peluso (1999)
au constatat că obiceiurile și normele familiale sau organizaționale se încadrează în climatul
familial sau organizațional unic; relațiile „subsistemice” dintre membrii familiei sunt asemenea
coalițiilor care există între membrii unei echipe, și se manifestă în egală măsură prin efectele
stilului parental al părintelui sau stilului de management al managerului organizației care
afectează întregul sistem.
Satir & Baldwin (1983) au identificat patru tipuri de comunicare bazate pe tipurile de
personalitate, definite ca fiind „non-promotoare ale cooperării în familie”: Acuzatorul,
Pacificatorul, Clovnul și Raţionalul. Pe baza acestei teorii, se încearcă examinarea atitudinii
personalului de specialitate cu care lucrează terapeutul. (1) Acuzatorul - se află într-o poziție
de putere, se presupune că știe totul și că are dreptate. Poate fi asimilat poziţiei directorului de
școală. (2) Clovnul - aduce în discuție conținuturi irelevante pentru a evita abordarea situațiilor
complexe. Poate fi asimilat comportamentului consilierului școlar. (3) Raționalul – mai puţin
emoțional, își menține o poziție intelectuală; de fapt, se ține departe de orice pericol. Profesorul
de la clasă se poate afla în această poziție de comunicare. (4) Pacificatorul - calmează pe toată
lumea, acționează din teama de a fi respins și adesea îi calmează pe cei din jur. Această conduită
poate fi detectată la terapeut.
Cea de-a patra temă este „Percepția EM asupra rolului T-EC în relaţia de lucru cu populația
școlară”, axată pe rolul terapeutului, așa cum este perceput de către EM în ceea ce privește
activitatea sa cu cele trei populații principale ale școlii: elevii-clienți, părinții elevilor-clienți și
personalul didactic al școlii, simultan, în timp ce toate trei categoriile sunt, de fapt, clienții
terapeutului.
Studiul arată că există mai multe stiluri de management diferite, iar fiecare manager a ales
să interacționeze diferit cu terapeutul. Se poate presupune că unele dintre diferențe derivă din
gradul de experiență al EM în rolul lor și din experiența de lucru cu terapeuții, însă și alți
parametri suplimentari afectează stilurile de management. Influența EM asupra modului în care
este perceput rolul terapeutului în întreaga școală derivă, de asemenea, din „capitalul
psihologic” al directorului în special, și al echipei de management în general. „Capitalul
psihologic” (Ataria, 2014) este un concept din domeniul comportamentului organizațional și
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descrie o stare psihologică creată din patru dimensiuni: optimism, speranță, autoeficacitate și
reziliență.
Există studii care susțin că modelele de atașament ale directorului influențează tipul de
autoritate pe care directorul o exercită în cadrul statutului său (Solan & Mikulincer, 2010).
Studiile au relevat că tiparele de atașament se manifestă la îndeplinirea unui rol, cu atât mai
mult atunci când rolul implică exercitarea unei autorități similare cu cea a unui director. Solan
și Mikulincer (2010) și-au bazat constatările pe teoria lui Bowlby, care descrie trei tipuri de
modele de atașament. De fapt, experiențele unui copil cu persoana care îl îngrijește sunt
internalizate ca „modele interne de lucru” care încorporează toate percepțiile unei persoane atât
despre sine, cât și despre mediul înconjurător. Aceste modele sunt semnificative și însoțesc o
persoană chiar și la vârsta adultă și în relațiile sale personale, sociale și profesionale. Atunci
când o persoană ajunge într-o poziție de conducere și este nevoită să își exercite autoritatea,
rămâne în mare parte înrădăcinată în modelele sale interne de lucru. Tipul de autoritate pe care
directorul îl va alege este influențat de caracteristici personale, cum ar fi nevoia de control sau
lipsa de încredere care, așa cum am menționat anterior, derivă din modelele de atașament ale
directorului și din modelele sale comportamentale de tip internalizat - modelele interne de lucru
(French & Raven, 1959; Solo & Mikulincer, 2010). Mai mult, studiile indică faptul că există o
relație între stilurile de atașament și stilurile de management în rândul directorilor de școli.
În concluzie, având în vedere relația dintre modelele de atașament și stilurile de
management, se pare că mai multe caracteristici ale atitudinii echipei de management față de
terapie afectează relația cu echipa și modul în care se comportă în poziția de autoritate și de
decizie (Adizes, 2004; Leibowitz & Raz, 2002).
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4. STUDIUL 2 – Cercetare calitativă - Autopercepția rolului de
terapeut
4.1 Metodologia cercetării
Studiul nostru cuprinde o secţiune de cercetare calitativă, menită să dezvăluie
autopercepțiile a zece T-EC dintr-o şcoală incluzivă de gimnaziu de limbă ebraică, cu cel puțin
doi ani de experiență (aşa cum se precizează în Capitolul 3, studiul 1, vezi pagina 12).

4.2 Rezultatele cercetării - Terapeuţii
Lista temelor și categoriilor finale care au reieşit în urma analizei sistematice de conținut
privind autopercepțiile terapeuților despre rolul lor este prezentată în următorul tabel:
Tabelul 2: Teme și categorii - Autopercepțiile terapeuților asupra rolului lor.
3 Teme
1. Individualitatea
activității
terapeutice în
sistemul
educațional

2. Percepția
terapeutului asupra
naturii muncii în
mediul școlar

8 Subteme
1.1 Percepția terapeutului
asupra integrării terapiei în
sistemul educațional
1.2 Percepția școlii asupra
terapiei emoționale
1.3 Formarea și pregătirea
pentru furnizarea terapiei
emoționale în sistemul
educațional
1.4 Sistem de suport profesional
pentru terapeut

2.1 Autopercepția terapeutului
cu privire la rolul său în
sistemul școlar

18 Categorii

1.4.1 Colegul T-EC din cadrul
școlii
1.4.2 Supravegherea
1.4.3 MATYA
2.1.1 Autopercepția terapeutului
asupra rolului său în
activitatea cu elevii-clienți
2.1.2 Relația terapeutului cu
părinții elevilor-clienți
2.1.3 Autopercepția terapeutului
asupra rolului său în
climatul școlar
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3 Teme

3. Aspecte
organizaționale și
personale ale
experienței
terapeutului în
cadrul școlii

8 Subteme
2.1 Percepția terapeutului
asupra relației sale cu
personalul școlii

3.1 Autopercepția terapeutului
asupra rolul său în cadrul
școlii

3.2 Percepția terapeutului
asupra statutul său în
cadrul sistemului școlar

18 Categorii
2.2.1 Personalul didactic
2.2.2 Consilierul şcolar
2.2.3 Psihologul şcolar
2.2.4 Directorii de şcoli
3.1.1 Alegerea de a lucra în
cadrul unui mediu școlar
3.1.2 Coordonarea așteptărilor /
definirea rolului
3.1.3 Autopercepția terapeutului
cu privire la identitatea sa
profesională
3.1.4 Percepția terapeutului cu
privire la limitele rolului său
3.2.1

Experiența terapeutului cu
privire la cooperarea
profesională a personalului
3.2.2 Experiența terapeutului de
apartenență la sistemul
școlar
3.2.3 Limitele independenţei
terapeutului
3.2.4 Sugestii pentru
consolidarea sentimentului
de apartenență al
terapeutului

4.3 Discuții pe baza aspectelor principale
Prima temă este „natura unică a activității terapeutice desfășurate în cadrul
educațional”. Terapeuții au atestat faptul că îmbinarea limbajului educațional cu cel terapeutic
evidenţiază complexitatea a natura activităţii terapeutului în mediul școlar. Terapeutul se află
adesea într-o stare de discrepanţă între angajamentul profesional față de rolul său terapeutic și
dificultățile concrete care îl împiedică să ofere terapie în școală conform formării sale și
profesionalismului la care s-a angajat. Terapeutul acordă prioritate aspectului emoțional, în
timp ce personalul ddactic tinde să acorde prioritate rezultatelor școlare. Firește, acestea nu pot
fi aplicate împreună în mod automat, ci doar după ce ambii factori, educația, respectiv terapia,
sunt coordonaţi (Regev et al., 2016; Schellhorn, 2015; Ofer-Tarom, 2014; Italie, 2019; Kooper-
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Adar, 2006; Greenvald, 2012; Beehr, 1995). După analiza acestei teme din perspectiva a două
abordări psihologice: cea psihopedagogică și cea dinamică, din rezultatele cercetării reiese că
este necesară adaptarea caracteristicilor metodelor de lucru ale terapeutui școlar la
caracteristicile metodelor de psihoterapie clasică, precum și adaptarea procesului de formare a
terapeuților la sistemul educațional pentru a facilita colaborarea dintre aceste elemente
(Forsting & Essex, 1998; Moriya, 2006; Siano & Hazut, 2003). Rezultatele consolidează, de
asemenea, literatura de specialitate cu privire la lipsa unei înțelegeri aprofundate a personalului
didactic în ceea ce privește limbajul terapeutic, cel mai probabil datorită faptului că terapia
abordează o perspectivă psihologică complet diferită de cea educațională.
Înainte de a analiza din perspectiva metodei psihologiei dinamice, se poate examina
contextul în care sistemul școlar întâmpină dificultăți în asimilarea terapiei și în colaborarea cu
terapeutul. Dificultatea personalului didactic de a-l accepta pe terapeut poate fi catalogată ca
un tip de „rezistență” la integrarea terapeutului (cu caracteristicile sale diferite de lucru) în
cultura educațională a școlii. Ministerul Educației nu a stabilit încă un program de formare și
pregătire a terapeuților pentru a oferi terapie emoțională în sistemul educațional, un program
care să fie compatibil cu caracterul unic al acestei activităţi. Activitatea terapeutică în cadrul
sistemului educațional este diferită de activitatea terapeutică în alte contexte terapeutice, cum
ar fi centrele de terapie pentru servicii psihopedagogice sau clinicile private. Având în vedere
diferențele, dintre care unele au fost prezentate mai sus, terapeuții constată fără echivoc că nu
există nicio legătură între studiile lor teoretice de terapie și activitatea terapeutică practică care
li se solicită în cadrul școlii și că discrepanțele sunt considerabile. Prin urmare, se poate
presupune că, atunci când toate aceste forțe negative se manifestă într-o relație bazată pe
contactul zilnic, terapeutul resimte lipsa de apartenență la sistemul școlar, aspecte pe care le
vom detalia în continuare.
Un alt aspect privind individualitatea terapiei în sistemul educațional este suportul
terapeutic sistematic oferit terapeutului. Ca parte a naturii activităţii în orice context, terapeutul
emoțional/psihoterapeutul are nevoie de surse profesionale de sprijin și ghidare, cum ar fi un
supervizor, colegi, precum și un superior, care să înțeleagă limbajul terapeutic și natura muncii
terapeutului. Având în vedere natura unică a acestei activităţi, care nu este întotdeauna
compatibilă cu obiectivele educaționale ale școlii, este important ca terapeuții să aibă o rețea
de sprijin. Terapeuții au remarcat dificultăţi în ceea ce priveşte supervizarea adaptată nevoilor
lor, precum și sprijinul din partea MATYA pentru a face față sistemului școlar. Sprijinul social
este considerat principalul sistem de suport al unei persoane, deoarece oamenii sunt în esență
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„animale sociale” (Bowling et al., 2005; Viswesvaran & Sanchez, 1999; Lakey & Cohen, 2000;
Cohen & Wills, 1985;). Pe scurt, un alt terapeut care lucrează în școală poate oferi terapeutului
un sprijin semnificativ.
A doua temă se referă la „percepția terapeutului asupra naturii activităţii în școală”. Studiul
arată că terapeuții întâmpină dificultăți în stabilirea contactului cu părinții clienților, ca urmare
a unei percepții neclare a rolului de către părinți și de către personalul educațional. Terapeuții
au confirmat că întâmpină dificultăţi în formarea unei relaţii semnificative cu părinții și în
încercarea de a se întâlni în mod regulat (Belity şi colab., 2017; Regev şi colabl., 2016). În
plus, terapeuții au remarcat lipsa de sprijin din partea sistemului educațional în vederea
facilitării unei relaţii terapeut-părinte. Literatura de specialitate susține rezultatele cercetării și
indică importanța implicării părinților în terapia oferită la școală, în ciuda complexității
acesteia (Abramovski, 2020c; Ishai-Karin, 2004). Prin urmare, lipsa unei relații terapeutpărinte constante ar putea fi în detrimentul calității terapiei. Cadrul în care are loc terapia
influențează, de asemenea, caracterul și modul de desfășurare al acesteia, mai ales atunci când
are loc în cadrul școlii, ceea ce reprezintă o abordare terapeutică unică. Există diferențe
semnificative între terapia oferită într-o școală comparativ cu cea dintr-o clinică privată din
comunitate. În terapia din școală sunt implicate multe persoane. Studii recente (Belity, 2021;
Abramovski, 2020a; Abramovski, 2020b) atestă că, în ciuda dorinței terapeutului și a părinților
de a menţine legătura, ambelor categorii le este greu să programeze întâlniri și să mențină o
comunicare constantă. În ceea ce îi privește pe terapeuți, se pare că principala dificultate este
dată de limitările poziţiei lor, având în vedere numeroasele lor responsabilități. În plus, fiecare
terapeut are o vechime, o experiență și o abordare terapeutică diferite, ceea ce afectează
percepția lor asupra relației cu părinții. În ceea ce-i privește pe părinți, există dificultăți
emoționale concrete care apar în urma nevoii de terapie și a întâlnirilor cu terapeutul (Belity,
2021; Frostig, & Essex, 1998; Schellhorn, 2015).
Atunci când terapia se desfășoară în cadrul unei unități de învățământ și nu într-un cadru
terapeutic, locul în sine afectează natura terapiei și percepția terapeuților cu privire la munca și
rolul lor. În primul rând, acest lucru se reflectă în scopul terapiei. Noţiunea de „climat” este
un termen larg care încearcă să definească atmosfera generală a organizației. În practică, acesta
reprezintă cultura reflectată de relațiile interpersonale dintre toți membrii organizației și este
compatibil cu celelalte caracteristici ale acesteia. În cazul unui cadru școlar, climatul este
afectat atât de însăși definiția școlii ca organizație socială, cât și de apartenența la un sistem
mai extins. Din perspectiva climatului școlar, rolul terapeutului poate avea două direcții. Prima
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direcție este dată de calitatea de membru al personalului educațional. Un alt aspect al
contribuției terapeutului la climat este cel profesional (Regev și colab., 2015; Pini Tal; n.t).
Cea de-a doua temă se referă la „percepția terapeutului asupra relației sale cu personalul
școlii” și prezintă cele trei sfere ale partenerilor de rol ai terapeutului, care lucrează, de
asemenea, cu elevii-clienți în cadrul școlii (Adler & Fisher, 2008; Reiter și colab., 2001; GreenOrlovich, 2014). Avantajul major al terapiei în cadrul sistemului școlar este reprezentat de
activitatea unei echipe multiprofesionale, ca un ecosistem care combină toate elementele
educaționale și terapeutice, astfel încât terapeutul lucrează, în practică, cu o echipă numeroasă.
Terapeutul îi vede pe ceilalți membri ai personalului ca pe niște colegi implicați într-o muncă
de echipă. După cum s-a afirmat, rezultatele arată că membrii personalului, în cea mai mare
parte, nu percep rolul terapeutului în aceeaşi manieră cu acesta din urmă. Legătura profesională
a terapeutului cu personalul didactic se bazează în primul rând pe relații interpersonale,
asemănătoare oricărei legături bazate pe relații obiectuale (Winnicott, 1971, 1965). De fapt,
modelul de atașament internalizat de terapeut în copilărie are o influență considerabilă asupra
naturii conexiunii și asupra percepțiilor terapeutului față de relațiile personale și profesionale
cu directorul și cu consilierul (Bowlby, 1988).
Familia este grupul principal în care copilul învață despre relații, legături reciproce,
comportament de emulație, precum și apartenența la un grup, astfel încât orice relații viitoare
se vor baza pe tiparele de atașament internalizate în relațiile obiectuale din cadrul unității
familiale de bază. Studiile arată că dinamica relațională și familială a unei persoane, așa cum a
fost înrădăcinată în copilărie, se manifestă în interacțiunile sale ca adult și în relațiile
interpersonale, în relațiile conjugale și în cele de la locul de muncă (Bowlby, 1988; Solan &
Mikulincer, 2010; Hazan & Shaver, 1990). Acest aspect conduce la concluzia că întreg
personalul didactic al școlii acționează în conformitate cu modelele de comportament ale
relațiilor lor de acasă. Conform teoriei structurale a familiei, dezvoltată de Minuchin (1974),
„Abordarea structurală”, relația de familie este analizată prin observarea codurilor și relațiilor
interne prin trei parametri principali ai relației: limitele sistemului, reglementările privind
apropierea și distanțarea și natura sistemului. Conform acestei teorii, se poate afirma că
structura relațiilor în rândul personalului școlar afectează modul în care aceștia percep legătura
cu terapeutul.
Cea de-a treia temă cuprinde „aspectele organizaționale și personale ale terapeutului din
școală”. Rezultatele cercetării reflectă faptul că motivele pentru care au ales să lucreze într-un
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sistem educațional nu au provenit în mod particular din familiaritatea cu natura muncii în acest
cadru sau din dorința de a lucra cu adolescenți, ci mai degrabă din considerente ce ţin de
confortul personal, care se bazează în principal pe familie. Această temă reflectă o problemă
fundamentală referitoare la identitatea terapeutului din perspectiva identității profesionale și
parentale. Teoriile psihologice privind „identitatea” (Kohut, 1987; Erikson, 1950) susțin că
identitatea unui individ este o concepție dinamică care se construiește și se dezvoltă de-a lungul
anilor, luând în considerare sferele de afiliere generate - muncă, familie. Prin urmare, se poate
concluziona că în alegerea unei profesii de către un individ sunt incluse trei identități, în cazul
de față individul fiind terapeutul școlar: identitatea personală, identitatea profesională și
identitatea parentală, trei identități care interacționează constant și care se influențează
reciproc: 1. Identitatea personală a sinelui - Identitatea de sine reprezintă răspunsul complet la
întrebarea „Cine sunt eu?”. (Adams și colab., 2006; Marcia, 1980; Ibarra, 1999; Tzuriel, 1990).
Semnificația identității de sine este percepția pe care o are o persoană despre sine ca entitate
independentă, distinctă, completă și unitară (Erikson, 1950). 2. Identitatea de sine profesională
- Identitatea profesională este de fapt un alt strat al identității personale, deoarece se bazează
pe aceleași componente - valori, credințe, experiențe și motivații, dar de data aceasta din
perspectivă profesională (Adams şi colab., 2006; Ibarra, 1999; Weintraub, 2009). 3. Identitatea
de sine parentală/maternă - Winnicott (1964, 1971) susține că un individ se naşte ca părinte
doar atunci când se naște copilul său, astfel încât nu este posibilă formarea unei identități
parentale decât atunci când individul devine practic părinte. În momentul în care individul se
transformă în părinte, acest rol devine cel mai important din viaţa sa. Parentingul aduce cu sine
o identitate autoparentală care reprezintă gândirea cuiva în rolul de părinte și care se bazează
pe celelalte două identități de sine (personală și profesională). Conceptul de „rol” este o
problemă majoră atât din punct de vedere psihologic-sociologic, cât și din punct de vedere
personal-social, iar în psihologia organizațională, pe cale de consecință, este o problemă şi din
punct de vedere profesional. După cum s-a afirmat, rolul este alcătuit din mai multe trăsături,
dintre care percepția rolului este o componentă fundamentală a rolului angajatului. Întrucât
rolului terapeutului este definit, de fapt, de un cadru general, fundamental larg, așa cum reiese
din directive (Ministerul Educației, 2016), acesta își primește conținutul și forma în două
moduri - în funcție de percepția personală a terapeutului care îndeplinește rolul și în funcție de
nevoile și așteptările personalului didactic.
A doua sub-temă tratează „percepția terapeutului asupra poziției sale în sistemul școlar”.
Această sub-temă include sentimentul și percepția personală ale terapeutului cu privire la
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poziția sa în cadrul personalului, din punct de vedere profesional și social. Rezultatele cercetării
prezintă dificultatea resimțită de terapeut atât în ceea ce privește lipsa de cooperare
profesională din partea cadrelor didactice și a EM, cât și cea manifestată prin sentimentul de
nerecunoaștere a autonomiei profesionale a terapeutului de către cele două tipuri de personal.
Se va analiza relația dintre personalul educațional și terapeut prin prisma teoriei abordării
intersubiective, a psihologiei privind dinamica grupului şi a conexiunii interpersonale dintre
subiecți (Malchiodi & Crenshaw, 2015; Kahn, 1996; Sullivan, 1953; Stolorow, 1996). Teoria
intersubiectivă susține că cea mai mare parte a terapiei are loc în cadrul relației manifestate în
raportul terapeut-client. Terapeutul care face parte din personalul educațional percepe
personalul ca pe un grup de colegi, parteneri şi egali în procesul de dezvoltare a elevului-client.
Atât terapeutul, cât şi personalul educaţional au un scop comun, acela de a trata elevul. În timp
ce terapeutul se vede pe sine însuși ca parte a personalului educațional într-o relație subiectsubiect, personalul educațional îl percepe pe terapeut ca entitate separată, care îi este exterior.
În ceea ce privește sentimentul terapeutului de a nu fi recunoscut sau apreciat ca
autoritate profesională de către personalul școlii, se poate concluziona că terapeuții se află întro situație de „unul singur împotriva celor mulţi” și, în cele mai multe cazuri, nu reușesc să
insufle limbajul terapeutic în sistemul educațional și să producă schimbarea dorită în gândirea
sistemică. Din perspectiva statutului profesional al unui terapeut care lucrează într-un cadru
educațional, relația dintre terapeut și personalul școlii se poate analiza pe baza teoriei
structurale a familiei, dezvoltată de Minuchin (1974). Fiecare structură a unității familiale se
bazează pe doi piloni principali care creează o dilemă la nivel personal și familial. O viziune
suplimentară asupra statutului terapeutului va fi analizată pe baza teoriei familiei dezvoltată de
Bowen (1976). Această abordare susține, de asemenea, că familia este o unitate familială
completă, iar axa pe care o traversează membrii familiei este de la separare la apropiere.
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5. STUDIUL 3 – Cercetarea cantitativă
5.1 Metodologia cercetării
În etapa cantitativă, au fost elaborate și validate trei chestionare de autoevaluare pentru
membrii T-EC, S-CN și EM.
5.1.1 Planul cercetării cantitative
Cercetarea cantitativă se referă la colectarea și analiza datelor numerice folosind metode
formale, riguroase, bazate pe matematică pentru a genera și perfecționa cunoștințele care
explică anumite fenomene, utilizând eşantioane mari. În cercetarea de faţă, a fost utilizat un
plan de studiu cantitativ transversal, descriptiv și corelativ (Hayut, 2012) pentru a compara
nivelurile dimensiunilor organizaţionale sistemice (1), terapeutice (2) şi educaționale (3) care
au reieșit din studiul 1 și 2 în rândul membrilor T-CE, S-CN și EM și corelațiile acestora în
funcţie de vechime.
5.1.2 Participanții la cercetare și metoda de eșantionare
Respondenții au fost selecţionaţi prin metoda de eșantionare non-probabilistă de tip bulgăre
de zăpadă (snowball convenience sampling), după cum urmează: au fost trimise solicitări către
rețelele profesionale relevante de terapeuți ai școlii, S-CN și terapeuți care și-au exprimat
disponibilitatea de a participa la studiu.
Chestionarul a fost trimis sub forma unui link online. Eșantion de cercetare (frecvențe și
procentaje).
Figura 4. Eșantionul cercetării (procente)

T-EC
47%

n=100

EM
36%
S-CN
17%

5.1.3 Instrumentul de cercetare: Chestionar de autoevaluare
Chestionarul s-a bazat pe două surse principale: analiza literaturii de specialitate (OferYarom, 2014; Snir şi colab., 2018; Wengrower, 2001) și temele care au fost produse în urma
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analizei răspunsurilor persoanelor intervievate. Este descrisă modalitatea de întocmire şi
validare a chestionarului, urmată de prezentarea versiunii finale a acestuia. În cele din urmă,
au fost definite variabilele care măsoară cele trei aspecte principale ale rolului T-EC.
Figura 5. Interrelațiile dintre categoriile care au derivat din temele interviurilor

3. Rolurile terapeutului
în interiorul cadrului școlar

2. Relațiile dintre
echipa de
conducere
și terapeut

4. Colaborarea
dintre terapeut și
personalul școlii

5. Dimensiuni ale rolului de terapeut: Factori de succes
The

5.2 Cele trei aspecte principale ale rolului T-EC
Aspecte organizaţional-sistemice (statutul și poziționarea rolului), aspecte terapeutice
(definirea rolului și a sferei de autoritate) și aspecte educaționale (beneficiile aduse școlilor)
5.2.1 Percepții asupra rolului T-EC din perspectiva celor trei aspecte ale rolului
(Întrebarea 1)
Întrebarea de cercetare numărul 1: Cum percep T-EC, S-CN și membrii EM rolul T-EC în
sistemul educațional din perspectiva celor 3 aspecte?

Contextul demografic personal

Contextul școlii în care lucrează terapeutul

1. Cadrul organizational al terapeutului
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5.2.2 Diferențe de opinii între grupuri în ceea ce privește percepția rolului T-EC
(Întrebarea-1 > Ipoteza 1)
Se vor constata diferențe în ceea ce privește percepția rolului EX-EC-TH în funcție de
membrii EM, S-CN și T-EC; percepțiile T-EC cu privire la rolul lor vor fi mai mari, în
comparație cu membrii EM şi S-CN în toate aspectele.
Pentru a analiza această ipoteză, au fost calculați trei indici pentru fiecare aspect.
S-a utilizat analiza multiplă și unidirecțională pentru calculul fiecărui aspect al rolului T-EC
în funcție de grup (membri EM, S-CN și T-EC). Rezultatele sunt prezentate în figura
următoare:
Figura 6. Medii şi deviaţie standard pentru fiecare aspect al rolului T-EC, în funcție de grup
Medii şi deviaţie standard pentru fiecare aspect al rolului T-EC în funcție
de grup
Organizational-systemic aspects
Therapeutic aspects
Educational aspects

5
4
3
2

4.06

1

3.36

MT
n=36

3.92

3.98

3.49

3.64

S-CN
n=17

4.16

4.17

4.11

EC-TH
n=47

5.2.3 Corelațiile dintre cele trei aspecte ale rolului T-EC (Întrebarea-2 > Ipoteza 2)
Întrebarea de cercetare numărul 2: Care sunt corelațiile dintre cele trei aspecte ale rolului TEC?
(2a) Corelațiile dintre aspectele organizaţional-sistemice ale rolului T-EC și aspectele
terapeutice ale acestuia vor fi scăzute și nesemnificative.
(2b) Se vor identifica corelații pozitive între aspectele terapeutice ale rolului T-EC și
aspectele sale educaționale, conform tuturor respondenților (membrii EM, S-CN și T-EC).
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(2c) Se vor identifica corelații pozitive între aspectele organizațional-sistemice ale rolului
T-EC și aspectele sale educaționale conform tuturor respondenților (membri MT, S-CN și TEC).
5.2.4 Corelațiile dintre vechimea organizațională și percepțiile privind caracteristicile
celor trei aspecte ale rolului T-EC (Întrebarea-3 > Ipoteza 3)
Întrebarea de cercetare numărul 3: Care sunt corelațiile dintre vechimea organizațională și
percepțiile privind caracteristicile celor trei aspecte ale rolului T-EC?
Coeficientul de corelaţie Spearman a fost calculat pentru a estima relațiile dintre vechimea
organizațională și aspectul rolului T-EC.
(3) se vor identifica corelații pozitive între vechimea organizațională și percepțiile privind
caracteristicile celor trei aspecte ale rolului T-EC.
Vechimea a fost măsurată utilizând două variabile: anii de experiență în poziţia actuală a
respondenților (toți respondenții); anii de experiență ai T-EC din momentul absolvirii. Această
ipoteză a fost infirmată; corelațiile dintre anii de experiență în poziţia actuală al respondenților
(toţi respondenţii) și corelațiile dintre anii de experiență ai T-EC din momentul absolvirii- și
percepțiile asupra celor trei aspecte ale rolului T-EC nu s-au dovedit a fi semnificative.
5.2.5 Rezumatul testării ipotezelor
Tabelul 3: Rezumatul testării ipotezelor
# Întrebarea

Ipoteza

1 Cum percep membrii TEC, S-CN și EM rolul
T-EC în sistemul
educațional în ceea ce
privește: aspectele
organizaţional-sistemice
(statutul și poziționarea
rolului), aspectele
terapeutice (definirea
rolului și a sferei de
autoritate) și aspectele
educaționale (beneficiile
aduse şcolii)?

Se vor constata
diferențe în ceea ce
privește percepția
rolului EX-EC-TH în
funcție de membrii EM,
S-CN și T-EC;
percepțiile T-EC cu
privire la rolul lor vor fi
mai mari, în comparație
cu cea a membrilor EM
şi S-CN în toate
aspectele: (1) Aspecte
organizaţionalsistemice, (2) Aspecte
terapeutice și (3)
Aspecte educaționale.
Se vor constata
diferențe în ceea ce
privește percepția

Se confirmă/ nu se
confirmă
Se confirmă - în ceea
ce privește aspectele
terapeutice
și aspectele educaționale
(T-EC percep mai bine
aceste aspecte), dar nu
și în ceea ce privește
aspectele
organizațional-sistemice

Metoda de analiză
Analiză de varianță
multiplă și
unidirecțională a
aspectelor rolului T-EC
în funcție de grup
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# Întrebarea

2 Care sunt corelațiile
dintre cele trei aspecte
ale rolului T-EC:
Aspecte organizaționalsistemice (statutul și
poziționarea rolului),
Aspecte terapeutice
(definirea rolului și a
sferei de autoritate) și
Aspecte educaționale
(beneficiile aduse
şcolii)?

Ipoteza

Se confirmă/ nu se
confirmă

Metoda de analiză

Se confirmă

Coeficienții de corelație
Spearman (r)

(2b) Se vor găsi corelații
pozitive între aspectele
terapeutice ale rolului
T-EC și aspectele sale
educaționale, conform
tuturor respondenților
(membri EM, S-CN și
T-EC).

Se confirmă

Coeficienții de corelație
Spearman (r)

(2c) Se vor găsi corelații
pozitive între aspectele
organizațional-sistemice
ale rolului T-EC și
aspectele sale
educaționale conform
tuturor respondenților
(membri EM, S-CN și
T-EC).

Se confirmă
semnificativ în rândul
T-EC

Coeficienții de corelație
Spearman (r)

rolului EX-EC-TH în
funcție de membrii EM,
S-CN și T-EC;
percepțiile T- EC cu
privire la rolul lor vor fi
mai mari, în comparație
cu cele ale membrilor
EM, S-CN în toate
aspectele: (1) Aspecte
organizaţionalsistemice, (2) Aspecte
terapeutice și (3)
Aspecte educaționale.
(2a) Corelațiile dintre
aspectele
organizaţional-sistemice
ale rolului T-EC și
aspectele terapeutice ale
acestuia vor fi
considerate scăzute și
nesemnificative.

Nu se confirmă în
rândul S-CN (corelaţie
pozitivă
nesemnificativă)
Nu se confirmă în
rândul EM (corelaţie
redusă şi
nesemnificativă)

3 Care sunt corelațiile
dintre vechimea
organizațională și
percepțiile asupra
caracteristicilor celor
trei aspecte ale rolului
T-EC: Aspecte
organizațional-sistemice
(statutul și poziționarea
rolului), Aspecte

Se vor găsi corelații
pozitive între vechimea
organizațională și
percepțiile privind
caracteristicile celor trei
aspecte ale rolului TEC: Aspecte
organizațional-sistemice
(statutul și poziționarea
rolului), Aspecte

Se respinge; corelațiile
dintre anii de experiență
în poziţia actuală a
respondenților (în
rândul tuturor
respondenților) și
corelațiile dintre anii de
experiență ai T-EC din
momentul absolvirii- și
percepțiile celor trei

Coeficienții de corelație
Spearman (r)
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# Întrebarea
terapeutice (definirea
rolului și a sferei de
autoritate) și Aspecte
educaționale (beneficiile
aduse şcolii)?

Ipoteza
terapeutice (definirea
rolului și a sferei de
autoritate) și Aspecte
educaționale (beneficiile
aduse şcolii)în rândul
tuturor respondenților
(membri EM, S-CN și
T-EC).

Se confirmă/ nu se
confirmă
aspecte ale rolului TEC, nu au fost
considerate
semnificative

Metoda de analiză

5.3 Discuții pe baza aspectelor principale
Obiectivul celui de-al treilea studiu, al prezentei lucrări, este de a examina percepțiile asupra
rolului T-EC printr-o metodă cantitativă de anchetă, în funcție de partenerii lor de rol: EM, SCN, și în funcție de autopercepțiile T-EC.
5.3.1 Întrebarea de cercetare numărul 1: Cum percep T-EC, S-CN și membrii EM rolul
T-EC în sistemul educațional din perspectiva celor 3 aspecte?
Respondenții au percepții diferite în ceea ce privește cunoașterea și înțelegerea esenței
rolului T-EC și poziționarea sa în școală ca expert unic. O posibilă explicație pentru aceste
constatări provine în principal din diferențele de autopercepție a rolului T-EC în comparație cu
percepția partenerilor de rol. Diferitele rezultate care s-au desprins ca răspuns la prima întrebare
de cercetare indică o temă comună vizibilă: lipsa recunoașterii și definirii explicite a rolului de
terapeut - implicațiile acestora asupra rolului T-EC și a poziționării lor în cadrul școlii atât din
punct de vedere al implicaţiilor ocupaționale, cât și practice. Definirea unui loc de muncă ca
fiind o profesie ar încadra această ocupație ca poziție profesională prin prisma a trei
caracteristici principale: În primul rând, îndeplinirea cerinţelor postului necesită un nivel înalt
de specializare bazat pe pregătire și talent. A doua caracteristică se referă la capacitatea
titularului rolului de a lucra în mod independent, fără a avea nevoie în permanență de îndrumare
sau supervizare. A treia caracteristică şine de faptul că titularul rolului acționează pentru bunul
mers al societății (Dingwall & Lewis, 1983; Abbott, 1991; Frieman, 2001). Munca terapeutului
ca profesionist în cadrul școlii în care activează întruneşte toate aceste criterii. Pentru
îndeplinirea acest rol sunt necesare activităţi de instruire pentru personalul corespunzător.
Specialiştii în terapii expresiv-creative lucrează independent cu elevii pe care îi au în grijă,
consolidând capacitatea acestora de a funcționa atât în școala propriu-zisă,, cât și în viitor în
societate - ca absolvenți ai unui sistem de educaţie și formare.
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Cu toate acestea, rolul T-EC nu a fost încă definit ca ocupație profesională în Israel,
principala problemă fiind că specialiştii în terapii expresiv-creative trebuie să obțină o
certificare oficială – nu este suficientă licenț pentru domeniul lor. Se poate presupune că o parte
din percepțiile complexe și diferite ale rolului specialiştilor în terapii expresiv-creative rezidă
în diferențele dintre aceste roluri în cadrul sistemului educațional. Rolul T-EC include diferite
aspecte care indică domeniile de responsabilitate ale acestora pentru diferitele roluri din cadrul
școlii. Această constatare reiterează rezultatul anterior, deoarece diferitele aspecte, pe care cele
trei grupuri de respondenți le-au evaluat ca fiind cele mai importante în ceea ce priveşte rolul
terapeutului sunt semnificative. La nivel de management (manageri/consilieri), aspectul
organizațional-sistemic este considerat cel mai important, în timp ce în ceea ce-i priveşte pe
specialiştii în terapii expresiv-creative, aspectul terapeutic este cel mai important. Cu toate
acestea, este important de menționat că prima și cea mai importantă formă de instruire a echipei
de management este cea educațională, fiind adaptată la caracteristicile și cerințele sistemului
educațional (Adler & Fisher, 2008; Opletka, 2015). Spre deosebire de EM, T-EC au clasat pe
primul loc aspectul terapeutic, care constituie principalul lor rol, urmat de aspectul
organizațional și, în ultimul rând, de aspectul educațional. Recomandările ministerului
educației includ definirea rolului terapeutului în cadrul școlii și statutul dorit al acestuia; cu
toate acestea, această definiție este stabilită în termeni generali și nu evidențiază rolul unic al
terapeutului.
Aceste rezultate sunt în concordanță cu literatura de specialitate privind percepția rolului TEC de către educatori, partenerii lor de rol, care îi percep ca având o funcție educațională de
importanță egală cu alte roluri, dar cu o pregătire specifică, de natură psihologică, și cu o
expertiză ușor diferită de cea a cadrelor didactice și a celorlalți membri ai echipei. Dificultatea
se manifestă prin lipsa totală de înţelegere a unor aspecte ale rolului terapeutic, cum ar fi
contextul și confidențialitatea, și prin faptul că se aşteaptă de la terapeuţi să se „alinieze” la
aspectele educaționale (Green-Orlovich, 2014; Belity, 2014; Keinan, 2014). Se poate
concluziona că unicitatea rolului se reflectă în primul rând prin faptul că profesia de terapeut
este o ocupație profesională autonomă, în cadrul școlii, dar care se suprapune într-o anumită
măsură cu alte profesii terapeutice, în afara școlii.
Ca profesie, specialiştii în terapii expresiv-creative s-ar putea încadra în domeniul
psihologiei și terapiei psihologice, ambele ocupându-se de condiția sufletului uman prin terapie
emoțională (tratarea unei game largi de dificultăți ale elevilor, cum ar fi afecțiuni emoționale,
de dezvoltare, sociale sau mentale). Percepția rolului ca ocupație profesională se sprijină, de
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asemenea, pe aspectele sale morale și etice. Autoritatea morală este unul dintre cei trei piloni
ai fundamentului de autoritate al unei profesii. Sursa autorității morale se bazează pe faptul că
practicianul va acționa conform unor valori care vor fi îndreptate în beneficiul publicului, în
consilierea, în aplicarea judecății și, în acest caz, și în furnizarea de îngrijire terapeutică
(Hodson & Sullivan, 2007).
Autonomia profesională a terapeuţilor este încorporată nu numai în responsabilitatea și
autoritatea privind utilizarea și distribuirea bugetului și a resurselor, ci se referă și la
independența în luarea deciziilor. În ceea ce privește luarea deciziilor legate de bugetul
activității terapeuţilor, pe de o parte, și natura terapiei acordate fiecărui elev, pe de altă parte,
este evident că terapeuții se percep pe ei înșiși ca o autoritate terapeutică responsabilă de luarea
deciziilor autonome cu privire la activitatea lor, spre deosebire de director și consilier (așa cum
s-ar anticipa). În plus, terapeuţii cred, mai mult decât partenerii lor de rol, că ei au autoritatea
exclusivă de a decide natura întâlnirii terapeutice cu fiecare elev în parte.
Aceste percepții, conform cărora utilizarea bugetului și deciziile privind natura ședinței
terapeutice se află de fapt sub autoritatea terapeuţilor înșiși, fac parte din caracteristicile
profesiei (Hotho, 2008; Mieg, 2006), respectiv din autonomia profesională a terapeutului.
În consecinţă este important să se dezvolte comunicarea și colaborarea în cadrul școlii, astfel
încât fiecare deținător de roluri să poată contribui cu propriile cunoștințele în beneficiul general
al elevilor. Baza acestei comunicări se află în recunoașterea reciprocă de către toți deținătorii
de roluri a esenței rolurilor proprii și a rolurilor partenerilor lor, precum și în recunoașterea
limitelor acestor roluri (Branch, 2002; Dvir & Schatz-Oppenheimer, 2011; Hasson-Gilad,
2014). Autoritatea terapeutică a specialistului în terapii expresiv-creative derivă din
recunoașterea de către partenerii de rol a terapeuţilor ca experţi în domeniul lor profesional
(Levine, 1980; Olesen, 2001; Patton, 1990; Patton, 1990).
5.3.2 Întrebarea de cercetare numărul 2: Care sunt corelațiile dintre cele trei aspecte
ale rolului T-EC?
Ipoteza (2a) Corelațiile dintre aspectele organizatorice-sistemice ale rolului terapeutului și
aspectele terapeutice ale acestuia vor fi identificate ca scăzute și nesemnificative. Acest rezultat
reflectă relația dintre aspectul terapeutic, care se reflectă în specializarea terapeutului, și
participarea terapeutului ca partener de rol în cadrul personalului educațional, care reprezintă
aspectul organizațional. În mod similar, s-a constatat că în ansamblu, contribuția terapeuţilor
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în cadrul şcolii a fost evaluată ca fiind de importanţă moderată de către directori și doar puțin
importantă de către consilieri. Acest aspect a fost reiterat şi de constatarea că terapeuţii s-au
evaluat pe ei înșiși mai bine, deoarece se consideră o autoritate terapeutică în cadrul școlii, în
timp ce consilierii și directorii au evaluat contribuția lor ca fiind mai scăzută.
La nivel organizațional, creșterea domeniului de aplicare a poziției terapeutului în cadrul
școlii este importantă, deoarece le permite terapeuților să facă parte din sistem zilnic, devenind
din ce în ce mai implicaţi în activitățile școlare. Specialiştii în terapii expresiv-creative pot
acționa ca autoritate terapeutică în școală, în special în anumite situații și în perioadele de criză
etc. O mare parte din activitatea terapeutului în tratarea elevilor se reflectă și în colaborarea cu
alți parteneri de rol din școală (Branch, 2002; Somech & Drach-Zahavy, 2007; ManorBinyamini, 2007).
Literatura de specialitate consolidează validitatea rezultatelor în sensul că numeroase studii
abordează importanța lucrului în echipă în cadrul școlii. Școlile care sunt considerate mai de
succes sunt cele care investesc în dezvoltarea echipei și în crearea unei colaborări între membrii
personalului. Există, de asemenea, diverse stiluri de lucru în echipă în școli. Peled (1991)
descrie un grup de lucru eficient ca fiind un grup de persoane care se percep ca fiind un grup,
colaborează și găsesc satisfacție din sentimentul de apartenență. Această definiție se aplică unui
personal educațional care provine din arii profesionale diferite și care lucrează împreună în
cadrul școlii. Manor-Binyamini (2003) face o distincție între munca în echipă - care se referă
la un grup de persoane din același domeniu care lucrează în vederea atingerii unui singur scop,
și munca în echipă multidisciplinară - care se referă la colaborarea dintre diferite persoane din
diferite domenii de expertiză. Aceasta din urmă este relevantă pentru colaborarea care se
manifestă între terapeuți și educatori în cadrul şcolii. În concluzie, activitatea unei echipe
multidisciplinare într-un cadru educațional este deosebit de semnificativă pentru creșterea și
dezvoltarea elevului. Numeroase studii indică faptul că aportul acestei munci în echipă constă
în faptul că „întregul este mai mare decât suma părților sale”, ceea ce face cu atât mai
importantă includerea terapeutului în aceste ședințe, de aici și legătura dintre aspectul
organizațional și cel terapeutic.
Ipoteza (2b) Se vor identifica corelații pozitive între aspectele terapeutice ale rolului de
specialist în terapii expresiv-creative și aspectele educaționale ale acestuia, conform tuturor
respondenților (membrii echipei de management, consilieri şcolari şi specialişti în terapiile
expresiv-creative). Aceasta concluzie este împărtășită de toate cele trei grupuri, existând o
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corelație pozitivă și semnificativă între aspectul terapeutic și aspectul educațional.
Respondenții percep o legătură strânsă între profesionalismul unic al rolului terapeutului și
contribuția sa educațională la școală în ansamblu. O posibilă explicație ar putea fi faptul că
terapia emoțională pentru elevii din învățământul special și prezența profesională unică a
terapeutului pe toată durata programului şcolar este clar vizibilă pentru membrii echipei de
conducere și este semnificativă pentru mediul școlar. Aceste rezultate consolidează corelația
vizibilă pe care membrii echipei de management o percep între ei înșiși, ca grup, șiterapeuţi,
precum și contribuția pe care terapeutul o are asupra întregii școli în calitate de profesionist în
domeniul terapiei.
Numeroase studii din literatura de specialitate discută despre importanța integrării terapiei
în sistemul educațional, având în vedere diferențele fundamentale care există între disciplinele
educaționale și terapeutice (Regev et al, 2016; Greenwald, 2012; Menchem & Chen-Gal,
2010). Potrivit cercetătorilor, decalajul de percepții, atitudini, limbaj și conduită dintre aceste
discipline nu este ușor de acoperit, datorită faptului că abordările lor sunt fundamental diferite.
Cu toate acestea, ambele au un scop comun, respectiv starea de bine a copilului-elevuluiclientului (Ofer-Yarom, 2007; Snir & Regev, 2018; Nisimov-Nahum, 1999; Nisimov-Nahum,
2013; Ministerul Educației, 2016; Ministerul Educației, 2011; Regev et al., 2016).
De fapt, terapiei educaţionale i s-a alocat un rol special în cadrul structurii organizaționale
a sistemului educațional din Israel - și anume, psihologul educațional, definit ca profesie de
sine stătătoare (Psychological Counseling Service, 2010). Psihologia educațională se ocupă de
mai multe aspecte ale dezvoltării copilului în cadrul comunității. Având în vedere lipsa
psihologului educațional, în condițiile în care rolul acestuia este insuficient pentru a face față
numărului tot mai mare de sarcini, precum și numărul tot mai mare de elevi care intră în
responsabilitatea acestuia – putem deduce că sistemul educațional a considerat necesar să
integreze terapeuți, care activează, de asemenea, în domeniul sănătăţii mentale, dețin o diplomă
de amster care îi califică pentru lucrul cu copiii și sunt în permanenţă prezenţi în cadrul școlii
pentru a lucra mai îndeaproape cu elevii din învățământul special. Această alegere a sistemului
educațional relevă o evidentă recunoaștere a importanţei rolului educațional-terapeutic al
specialiştilor în terapie.
Ipoteza (2c) Se vor identifica corelații pozitive între aspectele organizatorico-sistemice ale
rolului terapeuţilor și aspectele educaționale ale acestuia, conform tuturor respondenților
(membrii echipei de management, consilieri şcolari şi specialişti în terapiile expresiv-creative).
Grupul de terapeuți a identificat o corelație pozitivă între aceste aspecte, deoarece se poate
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presupune că aceștia găsesc o legătură între rolul lor ca parte a echipei organizaționale pe lângă
rolul de contribuţie la echipa în sine. Ei îşi percep rolul în organizația școlară ca un efect
suplimentar al opţiunii lor de a lucra cu un cadru didactic din sistem (Manor-Binyamini, 2009;
Adoni-Kroyanker et al., 2019). Terapeuţii percep în mod clar că rolul lor poate contribui nu
numai la dezvoltarea elevilor pe care îi au în grijă și care reprezintă responsabilitatea lor, ci și
la dezvoltarea școlii. Mai mult, terapeuții se văd pe ei înșiși ca parteneri de rol ai tuturor
membrilor personalului (dincolo de faptul că au un rol profesional unic care vizează îngrijirea
elevilor din învățământul special).
Literatura de specialitate consolidează aceste rezultate în ceea ce privește definirea rolurilor
și structura organizațională în cadrul școlii. Scopul structurii organizaționale în cadrul școlilor
este de a permite desfășurarea proceselor de lucru ale tuturor echipelor în cel mai bun mod
posibil și de a atinge obiectivele organizației în ansamblu. Structura și ierarhia rolurilor în
cadrul organizației au, de asemenea, un impact asupra percepției rolului terapeutului.
Directorul școlii are numeroase responsabilități și o gamă largă de sarcini şi are dreptul
absolut de a decide asupra a tot ceea ce se întâmplă în şcoală. Cu toate acestea, în practică, se
pare că directorii preferă colaborarea și implicarea personalului educațional (Hutton, 2017;
Kamel, 2002). Este evident că, din moment ce directorul percepe tratarea nevoilor și aspectelor
emoționale ale școlii ca fiind de competența consilierilor şcolari și, în plus, nu percepe clar
rolul specific al terapeutului, șansele de a fi ajutat de acesta în beneficiul lucrului în echipă
pentru promovarea obiectivelor școlare nu se materializează. Se poate concluziona că aspectul
organizațional al muncii sistemice este de fapt rezultatul unei combinații între aspectul
terapeutic și cel educațional. Corelația dintre aspectele terapeutice și cele educaționale a fost
deja dovedită, însă, deoarece este posibil ca nu tot personalul să fie conștient de importanța
rolului terapeutului, membrii acestuia nu sunt în măsură să înţeleagă contribuția terapeuţilor în
cadrul educațional al organizațiilor.
5.3.3 Întrebarea de cercetare numărul 3: Care sunt corelațiile dintre vechimea
organizațională și percepțiile privind caracteristicile celor trei aspecte ale rolului
T-EC?
Nu s-a identificat nicio corelație între vechimea în funcție și percepția rolului T-EC în toate
cele trei aspecte. Lipsa de corelație între vechimea în funcție și percepția rolului T-EC poate fi
explicată prin faptul că T-EC care lucrează în școli provin mai degrabă dintr-un mediu
profesional terapeutic decât educațional și, prin urmare, factorul care influențează percepția sa

35
asupra rolului este percepția terapeutică, indiferent de vechime. În consecință, se poate
presupune că percepția terapeuţilor cu privire la natura rolului lor în cadrul școlii provine de
fapt din percepția lor în raport cu sistemul educațional, în conformitate cu cele trei aspecte
diferite examinate în chestionar (Nissimov-Nahum, 2013; Schwarz, 2014; Eyal-Cohen et al.,
2020; Ofer-Yarom, 2007).
În acest sens, literatura de specialitate prezintă două abordări care se referă la aceste
rezultate: pe de o parte, deși vechimea în general poate părea a fi un factor semnificativ în ceea
ce privește percepția locului de muncă (Fischer, 2008; Nir & Zilberstein-levy, 2006), pe de altă
parte, studiile indică faptul că nu este singurul factor. Potrivit cercetătorilor (Ng, & Feldman,
2010; Tesluk, & Jacobs, 1998), există și alți factori care influențează percepția; vechimea întro școală este legată de dezvoltarea profesională în general și de tipul de relație cu ceilalți
deținători de roluri, în special.
O posibilă explicație pentru percepția echipei de management cu privire la rolul T-EC,
provine din stilul de management. Prin urmare, nu s-a constatat nicio corelație între vechimea
acestora și percepția rolului/ Natura îndeplinirii rolului de director într-un sistem educațional,
în general, și într-o școală, afectează percepția generală a personalului didactic (Hess, 2009;
Leyser et al., 2001; Adler & Fisher, 2008). Se poate presupune că, dacă directorul acționează
în colaborare cu personalul și încurajează schimbările pozitive, acesta va percepe rolul T-EC
ca parte integrantă a personalului școlii (Bush, & Glover 2014; Pasher & Ish-Shalom, 1989;
Kamel, 2002).
În plus, acest rezultat consolidează rezultatele primelor două întrebări de cercetare, indicând
că de fapt percepția rolului T-EC nu derivă din vechime, ci rezidă în combinația celor trei
aspecte constatate (sistemic, terapeutic și organizațional).
5.3.4 Întrebarea de cercetare numărul 4 - Covid-19 – Care este relaţia între pandemia
de Covid-19 şi percepţiile asupra rolului terapeuţilor?
Natura activităţii în școlile din întreaga lume s-a schimbat din cauza pandemiei COVID-19,
care a izbucnit în timpul desfășurării prezentei cercetări. Ca atare pe parcursul cercetării au
apărut întrebări suplimentare care dus la formularea celei de-a patra întrebări de cercetare.
Aceasta s-a axat pe pandemia de COVID-19 și pe efectul acesteia asupra T-EC. Activitatea
terapeutică se caracterizează prin contact față în față, într-un spațiu din cadrul școlii și ca parte
a curriculumului de învățare al elevului. Pandemia de Covid-19 a perturbat acest cadru
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terapeutic. Au apărut şi dificultăţi cauzate de anxietate şi exacerbarea emoțiilor în timpul
perioadei (perioadelor) de "lockdown", care a dus la creşterea presiunii asupra copiilor (Dubey
et al., 2020; Jones et al., 2021). În această perioadă critică, rolul T-EC a fost pus la încercare
(Shofar-Engeldhard, 2020; Schillstein, 2020; Schnitzer-Messiah, 2020). Pe de o parte, prezenţa
terapeutului poate contribui semnificativ, însă, pe de altă parte, terapeuţii își pot utiliza
"instrumentele artistice". Prin urmare, cinci întrebări suplimentare au fost adăugate la studiul
actual, dintre care două prezintă rezultate semnificative.
Rezultatele indică faptul că (4a) în ceea ce privește consolidarea relației terapeutului cu
personalul educațional în timpul pandemiei de Covid-19, există o diferență semnificativă între
grupuri, deoarece terapeuții s-au clasificat foarte bine (respectiv, în opinia lor, relația s-a
consolidat) în comparație cu directorul și consilierii care au acordat scoruri scăzute. În plus, și
în rezultatul (4b), directorul afirmă că prezența T-EC a scăzut semnificativ în urma învățării la
distanță în timpul pandemiei, în comparație cu terapeuţii care nu au fost de părere că prezența
lor a scăzut în această perioadă.
De fapt, aceste două rezultate evidențiază un singur aspect, și anume diferențele
semnificative care există între percepțiile terapeutului și cele ale directorului și consilierului,
văzute din două unghiuri diferite. Altfel spus, discrepanțele dintre percepția directorului și
consilierului și cea a terapeutului cu privire la propriul rol în munca în echipă cu personalul
educațional, sunt relevate de aceste două rezultate: În timp ce terapeutul se consideră un
partener activ al personalului educațional, fiind prezent atât pentru personal, cât și pentru elevi
- directorul percepe rolul terapeutului ca fiind îndepărtat și mai puțin prezent. O posibilă
explicație pentru aceste rezultate se poate identifica în concluziile derivate din primele două
întrebări de cercetare, care reflectă discrepanțele dintre modul în care este perceput rolul
terapeutului și modul în care acesta își percepe rolul, respectiv perspectiva terapeutică versus
cea organizaţională.
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6. DISCUȚII ȘI CONCLUZII FINALE
Prezenta cercetare își propune să examineze percepția rolului terapeuţilor care tratează elevii
cu dificultăți de învățare în școlile incluzive și să dezvăluie percepțiile acestora cu privire la
propriul rol în cadrul sistemului educațional, precum și cele ale consilierilor şcolari şi echipei
de management (directori și directori adjuncți). Studiul prezintă complexitatea relației dintre
terapeut și personalul școlii din punct de vedere profesional-sistemic și oferă posibile explicații
pentru dificultățile ce țin de sentimentul de apartenență al terapeutului la sistemul școlar,
analizând și observând în același timp mai multe teorii precum psihologia organizațională,
psihologia familiei, dinamica de grup și o abordare dinamică a psihologiei. Un alt obiectiv al
cercetării este de a examina diferențele dintre percepțiile celor trei populații de cercetare terapeuți, directori și consilieri - și de a dezvălui corelațiile dintre aceste trei aspecte menționate
(organizațional, terapeutic și educațional) ale rolului terapeutului, precum și posibilele corelații
cu diverse date ce ţin de context.
Datorită perioadei în care a fost distribuit chestionarul (în plină pandemie de COVID-19),
s-a evidenţiat o oportunitate importantă și unică de a explora posibilul impact al COVID-19
asupra percepției rolului și a contribuției terapeutului în școală. Prin urmare, în cercetarea
cantitativă au fost inserate întrebări unice menite să identifice caracteristicile relației dintre
terapeut și personalul educațional în situații de criză.
La momentul redactării acestor rânduri, sistemul educațional din Israel este principalul
angajator de specialişti în terapia expresiv-creativă din țară. În același timp, definiția rolului de
terapeut, așa cum este redactată astăzi, nu reflectă caracteristicile unice ale rolului acestora și
nici natura activității de colaborare în cadrul sistemului educațional, lăsând statutul profesional
al terapeutului într-o zonă neclară. Este de remarcat faptul că cercetarea noastră reprezintă o
premieră în domeniu și, prin urmare, obiectivul principal este de a descrie percepția rolului așa
cum este perceput de cei doi parteneri principali de rol din școală: directorul și consilierul
școlar, versus terapeutul, pentru a evidenția asemănările și diferențele existente.
Studiul a fost realizat utilizând abordarea metodologică mixtă: Studiul 1 - Partea I a
cercetării calitative: percepția echipei de management asupra rolului terapeutului, analiza
interviurilor calitative ale echipei de management și consilierilor şcolari (13). Studiul 2 - Partea
a II-a a cercetării calitative: autopercepțiile asupra rolului terapeuților, constatări din
interviurile specialiştilor în terapii expresiv-creative (11). Analiza celor două studii menționate
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mai sus a generat studiul 3 - o cercetare cantitativă a tuturor celor 3 grupuri și comparații între
terapeuţi, echipa de management și consilierii şcolari (100).
6.1 Concluzii - Relațiile de rol al T-EC în școală – Sumar al rezultatelor
Principala concluzie a cercetării reduce decalajul de cunoștințe teoretice și practice în ceea
ce privește abordările terapeutice și educaționale în cadrul școlii, ale terapeuţilor și ale
partenerilor lor de rol. Concluziile cercetării sunt ancorate în contextul teoretic.
Figura 7. Relațiile de rol în cazul terapeuţilor din cadrul şcolii –
Sumar al rezultatelor din perspectiva cadrului teoretic
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Aşa cum se evidenţiază în Figura 7, în care rezultatele sunt ancorate în cadrul teoretic,
concluziile derivate din prezenta cercetare sunt în concordanţă cu teoria reproiectării muncii
emisă de Hackman şi Oldham, 1980 (Figura 2). Cele trei studii efectuate în cadrul prezentei
cercetări asupra percepţiei rolului terapeutului au condus la o serie de concluzii care
evidenţiază un aspect deosebit de important: o definiţie completă a rolului specialistului în
terapii expresiv-creative în cadrul şcolii depinde în mare măsură de legislaţie, care va avea
rolul de a ancora această ocupaţie pe lista profesiilor recunoscute. Aşa cum se prezintă în
modelul reproiectării muncii (Hackman & Oldham, 1980) şi aşa cum reiese din rezultatele
cercetării noastre, este necesar ca anumite caracteristici ale rolului terapeuţilor, precum
identitatea rolului, autonomia rolului şi importanţa rolului să fie pre-definite ca şi condiție
prealabilă pentru creșterea motivației pentru îndeplinirea cerinţelor postului, o mai mare
satisfacție în performanța rolului și o mai bună eficacitate a activităţii. Atunci când se vor
întruni aceste condiţii necesare, terapeuţii ar trebui să lucreze motivaţi de o anumită stare de
spirit în care au sentimentul că activitatea lor are un scop bine definit şi implică
responsabilitate. Doar atunci vor putea recunoaşte rezultatele pozitive ale muncii lor. legislaţia
viitoare, respectiv o lege cu privire la activitatea terapeuţilor poate stabili cadrul profesional
care să recunoască abilităţile şi unice instruirea terapeutului. Statutul acestuia va fi astfel definit
cu claritate, ceea ce va duce la rezultate optime în activitatea terapeuţilor.
6.2 Contribuţia la domeniul terapiei expresiv-creative
Obiectivul prezentei cercetări este de a releva diferitele componente ale activităţii
specialiştilor în terapii expresiv-creative luând în considerare definiţia incompletă a rolului
oferită de sistemul educaţional, unde un factor esenţial care contribuie la această problemă s-a
dovedit a fi lipsa legislaţiei relevante care să definească statutul terapeuţilor. Neadoptarea
acestei legislaţii nu reprezintă numai o întârziere de ordin tehnic a unui proces formal, ci
acţionează mai degrabă ca o piedică ce produce un impact semnificativ asupra sferei
ocupaţionale în sine şi împiedică avansarea unei definiţii legale constituţionale a rolului
terapeutului ca profesie în statul Israel, deşi în numeroase ţări din întreaga lume acest rol este
definit ca atare de ani buni. În aceste condiţii, definiţia rolului terapeuţilor nu le este clară nici
terapeuţilor care funcţionează în sistemul de educaţie, şi nici partenerilor de rol ai acestora. Se
poate presupune că acest fenomen există în activitatea multidisciplinară în orice cadru
educaţional care include terapeuţi, unde descrierea rolului lor nu include aşteptări cu privire la
rol, limitările respectivului rol sau autonomia angajatului în exercitarea rolului. În consecință,
remunerația terapeuților este de asemenea afectată și nu este în concordanță cu nivelul necesar
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de educație și resursele pe care le investesc în munca lor reală și dezvoltarea personală și
profesională. Având în vedere cele de mai sus, se pare că toți terapeuții prin artă ar trebui să
formeze o asociație și să depună eforturi pentru ca ocupația lor să fie recunoscută ca profesie
prin intermediul legislației.
6.3 Contribuţia la domeniul terapeutic din cadrul sistemului educaţional
Activitatea sistemică și colaborarea multiprofesională a personalului sunt foarte importante
pentru progresele elevilor la școală. Pentru a obţine beneficii optime din prezența profesionalterapeutică a terapeutului din perspectiva celor trei aspecte discutate în prezentul studiu
(organizațional, educațional, terapeutic), este important ca MATYA să instruiască școala să se
familiarizeze cu rolul și domeniile de responsabilitate ale terapeutului (caracteristicile rolului
și domeniile în care terapeutul poate acorda ajutor) și identitatea terapeutului, şi să furnizeze
informații structurate despre modul de consultare cu un terapeut atunci când este necesar.
Studiul indică în mod clar problemele pe care le implică actualul status quo, în condiţiile în
care nu există o definiție clară a rolului terapeutului în școală. În situația actuală, procesul de
adoptare a legislației cu privire la terapeuți se desfășoară de aproape un deceniu fără a se
evidenţia o soluţie clară. În interesul elevilor, în primul rând, este important ca sistemul de
învățământ în general și fiecare școală în parte să își asume în mod independent
responsabilitatea pentru conduita corectă, organizată și profesională în ceea ce privește
integrarea terapeuților în mediul educațional și să formeze un model de comunicare pentru a
compensa diferențele între diferitele curente de gândire.
6.4 Contribuţii universale
Prima dintre contribuţiile prezentei cercetări este evidentă din faptul că s-a elaborat un
instrument de cercetare cantitativă – chestionarul care a fost creat şi validat şi care contribuie
la baza de date a cercetării academice. Pentru prezenta cercetare s-a elaborat un chestionar
bazat pe temele din studiul calitativ şi pe teme furnizate de alte studii de specialitate.
Chestionarul este primul de acest gen care se axează pe rolul percepţiilor terapeuţilor şcoalri
din Israel, alcătuit din trei aspecte esenţiale: organizaţional, terapeutic şi educaţional,
descoperite în studiul calitativ. O altă contribuţie se referă la tema colaborării între diverse
organizaţii şi sfere ocupaţionale care conlucrează în cadrul unei echipe multi-profesionale sub
un singur acoperiş şi care au nevoie să împărtăşească un limbaj comun. În plus, analiza acestei
relaţii s-a efectuat prin intermediul a două abordări: o perspectivă sistemică potrivit psihologiei
organizaţionale şi o perspectivă interpersonală în acord cu psihologia dinamică.
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