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Systemic family therapy help family members find constructive ways to help each other. They work in ways that 

acknowledge the contexts of people's families and other relationships, sharing and respecting individuals' different 

perspectives, beliefs, views and stories, and exploring possible ways forward. Thus not only support change with 

individuals but also in their relationships in the family and beyond, so children, young people, adults and/or those 

important to them are supported in continued recovery.  Systemic family therapy can help educate the individuals about 

the nature of the disorder and teach them skills to cope better with the effects of having a family member with ADHD 

— such as how to deal with feelings of anger or guilt. Systemic family therapy can help members identify and reduce 

factors that may trigger or worsen the disorder. 
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Pre-şedinţa :     

Prezentarea cazului:  A.M., mama elevei  S. M., (8 

ani) s-a prezentat la cabinet la începutul lunii martie 

2008 împreună cu fiica sa, trimisă de învăţătoarea 

fiicei,  care se plânge de comportamentul lui S.M.  la 

şcoală, dar, în acelaşi timp, mama spune că nu se 

înţelege nici cu ea. A M. povesteşte că S.M. este prima 

născută, într-o familie, unde mai există şi un băiat cu 

trei ani mai mic;  tatăl este inginer, lucrează la 40 de 

km. de localitatea de domiciliu, vine acasă doar 

sâmbătă,  în rest doarme la locuinţa de serviciu pusă la 

dispoziţie de întreprindere. A.M. lucrează într-un 

serviciu stresant şi destul de acaparant de timp liber – 

contabil şef la o firmă din S.  A.M. povesteşte că S.M. 

se bate foarte des cu fratele mai mic doar când este 

mama prezentă, când sunt singuri se ajută unul pe altul. 

Din discuţia cu mama am aflat că S.M. este convinsă 

că mama îl iubeşte mai mult pe fratele său, mama 

negând acest lucru. La şcoală manifestă o agitaţie 

continuă, deranjază orele şi are rezultate scăzute la 

învăţătură. Vorbind cu S.M. despre problemele şcolare, 

aceasta spune că are probleme cu cititul şi ortografia. 

O rog să citească un fragment dintr-o carte pentru 

elevii din ciclul primar dzvăluind o citire cursivă dar  

fără intonaţie. Urmează un text dintr-un manual 

alternativ pentru clasa a II -a. De data aceasta se 

poticneşte de câteva ori.  Îşi încreţeşte fruntea, strânge 

ochii. Despre comportamentul hiperactiv, spune că ar 

vrea să fie mai cuminte sau mai atentă, dar nu poate...şi 

gata! Oricum, - spune ea – mama o ceartă tot timpul şi 

mimic din ce face nu e bine. Tatăl o mai laudă din când 

în când, dar mama sare repede la el şi îi spune să tacă. 

E toată săptămâna plecat şi ea, mama, trebuie să 

suporte toate obrăzniciile fiicei!   

Mama a venit la cabinet foarte neîncrezătoare în 

posibilitatea de a se mai putea face ceva pentru fiica 

ei. Nu a dorit să vorbească despre relaţiile din familie. 

Despre copilul mai mic a spus doar că S.M. crede că 

dânsa îl iubeşte mai mult. Nici un cuvânt despre soţ. 

Am luat legătură şi cu învăţătoare a lui S.M., care ne-a 

relatat că fetiţa, încă din clasa I, avea inatenţie 

pronunţată şi hiperactivitate ridicată care se legau de 

procesul de învăţare/socializare. Învăţătoarea  spune 

că nu a putut să colaboreze cu familia.  

 

Setting pentru următoarea şedinţă: întreaga familie 

(mama – A. M.,  tatăl – N. M., fratele – I. M. şi S.M.) 

 

Şedinţa 1. 

 

Primul pas în descoperirea problemelor din sistemul 

familial o constituie construirea psihogenogramei 

familiei (pe trei generaţii) care, de regulă se face cu 

ajutorul şi în prezenţa tuturor membrilor care locuiesc 

şi convieţuiesc împreună. (fig. 1) 

 

 
 

 

            Fig. 1 – Psihogenograma familiei 

          Pentru membrii familiei, psihogenograma este 

utilă în împărtăşirea în comun a unor experienţe 
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emoţionale intense (actuale sau din trecut), iar pentru 

terapeut este utilă în stabilirea scopurilor terapiei, 

orientarea intervenţiei şi alegerea strategiilor de 

lucru. Solicitarea de informaţii, necesare pentru 

construirea genogramei, oferă totodată oportunitatea 

membrilor de a revedea obiectiv propria istorie de 

viaţă şi trecutul comun, ceea ce le facilitează 

exprimarea emoţională într-un mediu necritic şi 

neacuzator. (Andolfi 1979) Identificarea temelor-

nucleu sunt vectorii dinamogeni ai scenariilor 

transgeneraţionale, antrenând repetiţii şi restructurări 

specifice ale rolurilor polarizate transfamilial. 

(Mitrofan, Stoica, 2005) Psihogenograma permite 

evidenţierea tipurilor de relaţii şi interacţiuni 

interpersonale, asigurând clarificarea proceselor 

emoţionale şi îl ajută pe terapeut să identifice şi să 

analizeze fenomenele psiho-sociale din interiorul 

familiei, cum ar fi : relaţiile dintre membri şi climatul 

afectiv, legăturile de ataşament, roluri şi modele 

perpetuate în familie din generaţie în generaţie, 

loialităţi sau alte teme proprii familiei care se află în 

terapie. (Rusu et all, 2003) 

        Analizând psihogenograma, s-au evidenţiat o 

serie de informaţii importante în abordarea cazului: 

- S.M. are cu mama sa o relaţie relativ bună dar 

construită pe fondul unor mumeroase conflicte. Este 

apropiată de tatăl său, iar cu fratele mai mic, ezită să 

pună trei linii, adică o relaţie foarte bună, deoarece 

crede că mama il iubeşte mai mult decât pe ea; optează 

pentru două linii (relaţie relativ bună), iar fratele ei este 

de acord cu această notare a relaţiei lor. Cu bunicii are 

o relaţie rece, deoarece aceştia locuiesc în Banat şi îi 

vede foarte rar, cam de două ori pe an. Graniţele 

stabilite între ea şi mamă sunt rigide, fapt care 

tensionează relaţia şi aşa conflictuală, iar cu tatăl, 

graniţe clare, evidenţiind relaţia foarte bună pe care o 

au. 

- I.M., fiind mezinul familiei, dezvoltă releţii 

foarte bune cu ambii părinţi, fiind cel mai ocrotit şi mai 

răsfăţat dintre cei doi fraţi. Cu sora lui are o relaţie 

relativ bună,  deşi aceasta îl bate sau îl ceartă aparent 

fără motiv. 

- A.M. are cu mama sa o relaţie relativ apropiată 

(două linii), iar cu tatăl o relaţie rece (o linie). Se 

conturează o carenţă afectivă şi de comunicare care se 

perpetuează din familia de origine a mamei. Aceasta, 

la rândul ei, are cu fiica sa tot o relaţie relativ bună, 

dar, după cum ne relevă genograma, conflictuală. 

Întreţine o relaţie relativ bună cu soţul. Singurul de 

care reuşeşte să se apropie (relaţie foarte bună, trei 

linii) fiind fiul său mai mic. 

- N.M. are o relaţie foarte bună (trei linii) cu 

părinţii săi, dezvoltând-o apoi şi cu copiii proprii. Cu 

soţia, relaţiile sunt relativ bune (două linii), aceasta 

fiind o fire mai distantă şi mai autoritară. 

              Este important de menţionat faptul că, 

discutând genograma, am descoperit la bunicul din 

partea mamei un pattern hiperactiv, care, poate 

constitui un punct de plecare în diagnosticarea 

hiperactivităţii, lucru ştiut fiind că ADHD poate fi şi 

de natură genetică. 

             Recomandări: Completarea scalelor de 

evaluare Vanderbilt pentru ADHD atât de către părinţi 

cât şi de către învăţătoarea fetiţei şi consultarea unui 

medic pedopsihiatru pentru diagnostic şi tratament. 

 

            Temă pentru acasă: toţi membrii familiei să 

deseneze Blazonul familiei (tehnică de deschidere a 

comunicării pentru următoarea şedinţă. Este 

important de menţionat că nu este o tehnică proiectivă, 

interpretarea fiind făcută de client care este considerat 

expert în viaţa lui. Are rolul de a introduce terapeutul 

în viaţa clienţilor săi şi de a descoperi valorile comune 

familiei.) 

 

Şedinţa 2 

              La această întâlnire, A. M.(mama), nu a putut 

veni, motivând că nu are timp, fiind destul de ocupată, 

dar a trimis prin soţul ei blazonul familiei desenat de 

ea.. (Scaunele din cabinet fiind dispuse circular, locul 

mamei a rămas liber, dar am plasat acolo desenul 

acesteia).Am discutat cu cei prezenţi desenele şi ei au 

concluzionat că valorile comune ale familiei lor sunt: 

credinţa, învăţătura (şcoala) şi dragostea faţă de 

natură şi drumeţii. De remarcat faptul că, doar în 

blazonul lui S.M. şi al tatălui, au apărut ca valori 

comune dragostea (inimioara) şi pacea (un porumbel).  

           Deoarece la această şedinţă prezenţa mamei 

era importantă, am folosit tehnica scaunului gol, 

specificând că invitaţia rămâne deschisă şi că o 

aşteptăm data viitoare dacă doreşte să vină. 

Am început să explorăm problemele cu care se 

confruntă familia prin întrebări care să ne dezvăluie 

situaţia existentă: 

Terapeutul: Care sunt lucrurile dificile pentru familia 

voastră? 

S.M.: Nu suntem împreună, toată familia, decât 

sâmbăta şi duminica…Stăm mai mult cu mama, care e 

mereu obosită şi ne ceartă mereu, mai ales pe mine! 

I.M.: Eu cred că cel mai greu este când sora mea ia 

note mici sau este rea, pentru că şi mama şi tata sunt 

supăraţi. 

N.M.: Avem probleme cu şcoala şi cu comportamentul 

fiicei mele, dar nu este rea…Este mai activă şi mai 

agitată ca alţi copii şi nu se prea concentrează la lecţii. 

Din aceasta cauză ne cam certăm, eu şi soţia pentru că 

eu cred că este încă copil şi face cât poate. 

Terapeutul: (privind sugestiv spre scaunul gol) Dar 

dacă mama ar fi aici, ce credeţi că ar spune? 

S.M.: Ar spune că nu sunt destul de silitoare la şcoală 

şi că nu ştiu să mă port frumos când avem musafiri. 

I.M.: Cred că ar certa-o pe sora mea pentru că stă cu 

piciorul pe scaun, pentru că nu e frumos… 

N.M.: M-ar certa pentru că îi iau apărarea lui S. şi 

pentru că nu stau mai mult acasă să o ajut la creşterea  

copiilor, dar serviciul nu îmi permite în timpul 

săptămânii,  în week-end, o ajut mai tot timpul. 

La întrebarea: 

 „Cine este mai interesat să vină la terapie?”, S.M. şi 

N. M. au spus că doresc să vină, iar I.M. a spus că el e 

cuminte şi că poate sta acasă. 

„Care ar fi motivele pentru care doriţi să veniţi?”, S.M. 

a spus că ar vrea să fie mai cuminte şi să înveţe mai 

bine, I.M. ar veni pentru că îi place la cabinet şi să 

discute, iar N. M. este conştient că trebuie să se 
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implice mai mult în problemele cu care se confruntă 

familia sa. 

Şedinţa se termină cu aprecieri pozitive la adresa 

tuturor participanţilor. 

  

Temă pentru acasă (pentru toţi membrii familiei): 

Descrieţi cum decurge - „O zi obişnuită din viaţa 

mea”. 

 

Şedinţa 3 

          Au fost prezenţi toţi membrii familiei şi am 

început prin discutarea temei pentru acasă. Am 

observat programul încărcat pe care îl are S.M. şi 

faptul că timpul alocat pentru joacă este foarte scurt şi 

se desfăşoară în  casă. Programul mamei şi al tatălui 

îi situează acasă, lângă copii în jurul orei 17, 

responsabilitatea îngrijirii celui mic revenindu-i lui 

S.M. pe care o mai ajută o vecină. 

         La această şedinţă, ne-am axat în special pe 

relaţiile emoţional-afective dintre membri. 

Terapeutul (adresându-se lui S.M.):  Ce  simţi atunci 

când A.M. (mama) te ceartă ? 

S.M.: Îmi vine să mă fac mică, mică de tot ca 

Neghiniţă şi să intru în buzunar la tata…Mi-e frică de 

ea şi cred că nu o să mă mai iubească niciodată. E 

drept că fug tot timpul prin casă şi mai sparg lucruri, 

dar mamă, eu chiar vreau să fiu cuminte, dar nu 

ştiu cum! 

I.M.: Pe mine mama mă ceartă rar, pentru că eu sunt 

cuminte! 

N.M.: Soţia mea se implică foarte mult în rezolvarea 

problemelor familiale, de zi cu zi şi e nemulţumită că 

eu nu fac destul…Iar eu, sunt nemulţumit că nu vede 

cât de multe fac! Când ne certăm, am impresia că ea 

trăieşte într-o lume împreună cu copiii iar eu în alta, 

exterioară lor. Câte o dată, cred că nu o pot mulţumi 

nicicum… 

A. M : Eu îi cert pentru că vreau să le fie bine, să facă 

mai mult şi mai bine, să fie respectuoşi şi să mă ajute 

soţul mai mult…Că nici eu nu mai pot! Ce ştiu eu ce 

fac copiii când sunt la serviciu sau ce face soţul meu 

când nu vine două trei zile şi doarme acolo? 

         Din această discuţie, putem desprinde un tablou 

cauzal circular a neînţelegerilor din familie (fig. 2 ) :  

 

 

 
 

Fig. 2 – Tabloul cauzal circular al neînţelegerilor în 

 familie 

 

Recomandări: Activităţile de joacă, pe care le 

desfăşoară S.M., să fie cât mai multe, în spaţiu liber, 

pentru a oferi o alternativă de descărcare a energiei 

fără a produce dezordine sau pagube prin casă.  

 

Temă pentru acasă (pentru toţi membrii familiei):  

„Ce poate face fiecare pentru familie, diferit de ceea ce 

a făcut până acum”.   

 

Şedinţa 4 

          Toţi membrii familiei au fost prezenţi la această 

sesiune. Discuţiile s-au axat în special pe faptul că 

S.M. a fost diagnosticată cu ADHD, subtipul combinat, 

de către echipa de specialişti ai spitalului de psihiatrie 

„Ghe. Preda” din Sibiu. 

         Scalele Vanderbilt pentru ADHD au fost 

completate de părinţi şi învăţătoare, contribuind la 

stabilirea diagnosticului. Recomandarea specialiştilor 

a fost aceea de a integra fetiţa în programul de 

intervenţie psihopedagogică pentru ADHD, propus de 

noi, împreună cu părinţii şi învăţătoarea acesteia, 

urmând ca, la finalul programului să mai aibă loc o 

evaluare (cu completarea scalelor Vanderbilt – de 

urmărire) şi de luare a unei decizii privind intervenţia 

medicamentoasă. Din discuţii, am putut observa 

impactul pe care l-a avut declaraţia lui S.M. asupra 

mamei în special, care doreşte să participe la acest 

program pentru a-şi ajuta fiica. 

  

Recomandări: S.M. împreună cu părinţii să participe 

la programul psihopedagogic de intervenţie, propus de 

noi. 

 

Temă pentru acasă (pentru toţi membrii familiei): 

„Diagrama unei zile normale / ideale din viaţa mea ”. 

      

Şedinţa 5 

         Toţi membrii familiei fiind prezenţi, am început 

discutarea temei pentru acasă. Am observat în 

diagrama lui S.M. că timpul pentru joacă este mai 

mare, dar că, în „diagram ideală” ea ar fi dispusă să 

renunţe la o parte din timpul de joacă în favoarea 

timpului petrecut cu părinţii şi fratele. De asemenea, 

am observat că aceasta ar dori să practice înotul, 

acesta având alocate două ore în „diagrama  ideală”, 

în detrimentul somnului de după amiază. 

Diagrama lui A.M., i-a dat mult de gândit, observând 

ce puţin timp petrece cu copiii şi cu soţul. Totodată a 

realizat că S.M. îi preia unele sarcini ce privesc pe fiul 

ei, hotărând la această şedinţă să încerce să scurteze 

timpul petrecut peste program la serviciu. De 

asemenea, N.M. a hotărât că, măcar pe perioada verii, 

să facă naveta zilnic, pentru a fi măcar seara cu 

familia. (Fig. 3-4) 

 

Temă pentru acasă (pentru toţi membrii familiei): 

„Care au fost momentele cele mai frumoase petrecute 

împreună cu familia ta?” 

 

 

 

 

Fig.3 - Diagrama  unei zile ideale pentru A.M  
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Fig.4 - Diagrama  unei zile normale pentru A.M. 

 

 
 

 

Temă pentru acasă (pentru toţi membrii familiei): 

„Care au fost momentele cele mai frumoase petrecute 

împreună cu familia ta?” 

 

Şedinţa 6 

 

La şedinţă au fost prezenţi toţi membrii familiei. 

Discutând despre temele pentru acasă, am observat că 

S.M. a menţionat că, cea mai frumoasă zi petrecută cu 

familia, a fost ziua de Crăciun, când a primit o 

bicicletă pe care şi-a dorit-o foarte mult, iar părinţii au 

fost acasă, iar tata, care are o voce frumoasă, a cântat 

colinde, mama a făcut prăjituri, iar fratele i-a făcut 

cadou un desen făcut de el. De menţionat faptul că, şi 

părinţii au ales aceeaşi zi, Crăciunul, fapt ce denotă că 

familia are un ritual specific pentru această zi. Fratele 

mai mic a menţionat prima ninsoare (care spune el, a 

fost într-o marţi şi s-a dat cu sania până seara). 

  În această şedinţă am pus accent pe relaţiile 

intrafamiliale existente, a vieţii de familie, a 

însemnătăţii membrilor unii faţă de alţii. 

Conştientizarea acestor relaţii a fost realizată cu 

ajutorul „Sculpturii familiale”. 

 

  Sculptura familială este o tehnică concepută de 

David Kantor şi Fred Duhl, prin care terapeutul 

solicită tuturor membrilor familiei să se aşeze într-un 

grup statuar cu sens. Fiecărui membru i se cere să-i 

aşeze pe ceilalţi într-un tablou semnificativ. Această 

sarcină portretizează, în termeni de spaţiu, postura şi 

atitudinea, percepţiile fiecărei persoane despre 

familie, redate prin sensul grafic (sculptural). 

Procedeul permite o conştientizare puternică a ceea ce 

sunt membrii familiei unii faţă de alţii. Utilizând 

aceasta tehnică sculpturală a vieţii de familie, putem 

crea reprezentări asupra raporturilor dintre soţi, 

părinţi şi copii. Astfel, portretul postural-atitudinal 

poate prilejui experimentarea trăirilor emoţionale 

resimţite de membrii grupului, sculptural, unii faţă de 

alţii. Sculptura este un joc de rol, o modalitate de 

expresie şi un prilej de autocunoaştere pentru clienţi şi 

de culegere de informaţii pentru terapeut.(Băieţică, 

2005) 

  

Terapeutul: Dacă ar fi să vină un fotograf pentru a 

imortaliza familia voastră, S.M. tu cum ai sta? 

S.M.: Am să stau aproape de tata, pe fratele meu l-aş 

aşeza lângă mama, iar pe mama, spate în spate cu tata! 

Terapeutul: De ce crezi tu că aşa e bine? 

S.M.: Pentru că, oricum, ei se cam ceartă, şi nu doresc 

ca fotograful acesta să îşi dea seama…Eu cu tata mă 

înţeleg bine şi ar fi frumos să stăm în faţă! 

Terapeutul: Dumneavoastră ce credeţi, doamnă? E 

bine aşa? 

A.M.: Eu cred că, cel mai bine ar fi , dacă eu şi soţul 

am sta în mijloc, şi am lua lângă noi pe copii:eu, 

băiatul, iar el, pe S. 

Terapeutul: De ce credeţi că aşa e bine? 

A.M.: Păi, să vadă toată lumea că noi avem grijă de 

copiii noştri şi chiar dacă mai avem neînţelegeri, locul 

meu e lângă el. (spuse A.M., arătându-l cu mâna pe 

soţul ei.) 

Terapeutul: Tu ce crezi, I.M.? 
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 I.M.: Eu aş vrea să stau lângă toţi, pentru că îi iubesc 

pe toţi! 

Terapeutul: Dar dv.? (adresându-i –se lui N.M.) 

N.M.: Eu cred ca e bine cum spune soţia! Să avem 

copiii lângă noi. 

Terapeutul: Dar dacă fotograful ar dori să facă o poză 

pe care dv. să o duceţi la birou, sau la şcoală, sau să o 

arătaţi colegilor, cum ar trebui să arate? 

(S-au grăbit să se aşeze: A.M. lângă I.M., iar pe copii 

i-au aşezat în faţa lor, înconjurându-i pe amândoi cu 

braţele…) 

Terapeutul: Ce „fotografie frumoasă” aţi realizat! 

Sunteţi mulţumiţi de ea? 

S.M.: Putem să mai stăm un pic aşa? 

A.M.: (privindu-şi familia): Şi eu vă iubesc mult, mult! 

 

Temă pentru acasă (pentru toţi membrii familiei):  

Întrebarea minune – „Dacă în noaptea aceasta ar veni 

Zâna cea Bună la voi în casă şi ar schimba câte ceva, 

când v-aţi trezi dimineaţa, ce ar fi schimbat?” 

 

Şedinţa 7 

 

         Toţi membrii familiei au fost prezenţi. Discutând 

tema pentru acasă, am putut observa câteva dorinţe de 

schimbare comune: A.M. şi S.M. îşi doresc ca N.M. să 

fie mai mult timp acasă, N.M. şi-ar dori ca A.M. să fie 

mai calmă şi mai înţelegătoare iar I.M. şi-ar dori ca să 

fie în fiecare zi duminică. S.M. ar dori ca mama să o 

îmbrăţişeze şi să o laude  mai des. 

          Ca  tehnică de lucru, am ales pentru această 

şedinţă psihosinteza familiei. Acest procedeu al 

terapiei sistemice ajută terapeutul să identifice 

elementele stres-ului vertical provenit din familiile de 

origine iar pentru clienţi, posibilitatea de a cunoaşte 

valorile, personalităţile, miturile, ritualurile familiei 

transmise din generaţie în generaţie. 

          Din discuţiile purtate, S.M. şi I.M. au putut să 

afle că stră-bunicul lor a fost în război, fiind decorat pe 

câmpul de luptă pentru eroism; că pentru bunicii lor, 

Crăciunul a fost cea mai importantă sărbătoare de 

familie, lucru perpetuat şi în familia lor; S.M. şi A.M. 

au descoperit că cea mai frumoasă poveste, care le-a 

plăcut la amândouă a fost Crăiasa Zăpezilor, hotărând 

să o recitească împreună; N.M. a aflat că mama soţiei, 

era poreclită „Generalul” pentru modul dur cu care îşi 

conducea familia (înţelegând în mare parte 

comportamentul mai rece şi mai dictatorial al soţiei); 

N.M. a povestit că printre valorile familiei sale de 

origine, munca era la mare cinste, în detrimentul 

timpului petrecut cu familia (evidenţiind faptul că, aşa 

a văzut acasă la ai lui şi asta ştie şi el face în 

majoritatea timpului); A.M. puncta faptul că în familia 

ei (de origine) nu şi-a văzut niciodată părinţii 

îmbrăţişându-se, poate doar la sărbători, iar 

manifestările de dragoste erau considerate, de mama ei, 

ca o slăbiciune care nu trebuie arătată. („Copiii trebuie 

sărutaţi în somn, ca să nu îşi ia nasul la purtare!”) 

            Din aceste discuţii, am putut desprinde clar, 

loialităţile lui A.M. pe linie maternă, iar a lui N.M. pe 

linie paternă, aducând în familia lor modelele preluate 

din familiile de origine. Discutarea acestor pattern-uri 

preluate şi prin întrebări retrospective de tipul: „Tu, 

ca şi copil, cum te-ai simţit? Erai apropiată de mama 

ta?” am evidenţiat necesitatea unei schimbări în inter-

relaţionarea dintre membri, necesitatea creării unor 

noi pattern-uri de comportament proprii familiei lor şi 

adaptate necesităţilor afectiv-emoţionale şi de 

comunicare a membrilor familiei. 

  

    Temă pentru acasă (pentru toţi membrii familiei): 

„Paşaportul meu” – pe o coală de hârtie îndoită în 

două, desenăm pe prima jumătate „fotografia noastră 

actuală”, şi datele de identificare: nume, prenume, data 

naşterii, adresa, aspect fizic, starea civilă (unde este 

cazul), profesia (unde este cazul), puncte tari/realizări; 

pe a doua jumătate, cum ne închipuim că vom fi peste 

10 ani (completând aceleaşi date ca la început) 

 

Şedinţa 8 

 

     Au venit toţi membrii familiei, nerăbdători să 

discutăm tema pentru acasă. „Paşapoartele” prezentate 

conţineau informaţii importante pentru terapeut în 

monitorizarea rezultatelor terapeutice şi feed-back-ul 

aşteptat din partea clienţilor.  Am putut observa 

schimbări majore petrecute în familie: N.M. a trecut la 

realizări/puncte tari: timp petrecut împreună cu familia, 

mai mult timp pentru soţie şi chiar un buchet de flori 

pentru ea, fără nici un motiv special. A.M. a trecut la 

aceeaşi rubrică: mult mai calmă şi mai liniştită 

(programul psiho-pedagogic i-a oferit posibilitatea de a 

înţelege cu ce se confruntă fiica ei, metode de lucru şi 

un imens suport psihic de care avea multă nevoie); un 

nou ritual - câte un sărut de noapte bună pentru copii; 

reuşeşte să împace serviciul cu familia şi o consideră o 

mare realizare; povesteşte mai mult cu fiica şi fiul ei, 

iar cu soţul, a descoperit că le plac filmele 

documentare si le vizionează împreună când au ocazia; 

S.M. a menţionat la realizări, programul de intervenţie 

psihopedagogică pe care îl urmează; spune că e mai 

liniştită, mai atentă şi că merge mai bine cu şcoala. 

Mama o sărută mai des şi o laudă, fiind o mare 

satisfacţie pentru ea, deoarece înseamnă că merită. E 

fericită I.M. a scris că e cuminte, a învăţat să se dea cu 

bicicleta şi că sora lui nu îl mai bate. Peste 10 ani, 

familia se vede tot împreună, S.M. vrea să facă 

medicina, să ajute copiii bolnavi, I.M. vrea să se facă 

popă, N.M. va avea alt serviciu, aproape de casă, va 

avea o casă mai mare, dar nu la bloc şi va pleca în 

multe locuri frumoase cu familia; A. M. îşi va deschide 

o firmă particulară, să îşi poată face singură programul 

şi să fie mai mult cu familia, o va învăţa pe fiica ei să 

gătească, va călători împreună cu familia şi va avea o 

maşină nouă. 

           Cele două luni de terapie familială împreună cu 

participarea la programul de intervenţie 

psihopedagogică pentru ADHD au schimbat 

semnificativ relaţiile intrafamiliale, emoţional-afective 

şi de comunicare. Datorită acestor intervenţii centrate 

pe familie, S.M. a putut fi ajutată să depăşească 

dificultăţile create  de ADHD, să relaţioneze mai bine, 

să fie mai atentă şi mai liniştită, să îşi recapete 

siguranţa emoţională şi afectivă. Fig. 5 - 6 reprezintă 

grafic monitorizarea progreselor făcute de S.M. 
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înainte şi după participarea la programul 

psihopedagogic şi la şedinţele de terapia familiei 

 

 

Fig. 5 - S.M. – Evaluare părinte pre/post intervenţie 
 

Scalele de evaluare Vanderbilt se punctează cu:  

0 (Niciodată), 1 (Uneori), 2 (Adeseori),  3 (Foarte des) 

Nr. itemi Scala de evaluare Vanderbilt (ADHD) = 18 

 

 

Fig. 6 - S.M. – Evaluare cadru didactic pre/post 

intervenţie 

 

Scalele de evaluare Vanderbilt se punctează cu:  

0 (Niciodată), 1 (Uneori), 2 (Adeseori),  3 (Foarte des) 

Nr. itemi Scala de evaluare Vanderbilt (ADHD) = 18 

 
           Menţionăm că transcrierea şedinţelor de terapia familiei 

şi folosirea lor în lucrarea de faţă, a fost făcută cu acordul 

participanţilor (clienţilor). Aceştia au fost informaţi cu privire la 
scopul şi modul de folosire a datelor în lucrare, a limitelor 

confidenţialităţii datelor obţinute şi au fost de acord cu schimbarea  
iniţialelor personale. 
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