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Argument 

Relaţia empatie - comunicare interpersonală 

 

        În actul comunicării interumane, fenomenul empatiei se manifestă adaptativ, permiţând un 

anumit mod de pătrundere în „psihologia” partenerului de discuţie ca mijloc de elaborare a 

propriului model de comportament. 

        Ca parte integrantă a comunicării, empatia reprezintă o verigă de legătură între starea şi 

gândirea emiţătorului şi a receptorului. Comunicarea de tip empatic se axează preponderent pe 

implicarea în cadrul intern de referinţă al parterului, ca model de empatizat perceput nemijlocit, 

dar se poate manifesta şi indirect faţă de un model de empatizat evocat sau imaginat, ca în relaţia 

comunicaţionala dintre creatorul şi receptorul artei, putând declanşa o anume contagiune 

emoţionala, un act de influenţă pozitivă socială, armonii şi toleranţe caracteristice contactelor 

interpersonale benefice şi eficiente. 

       Pentru a asista la fenomenul empatic înţelegerea faţă de celălalt trebuie comunicată acestuia, 

pas de multe ori dificil de realizat datorită neînţelegerilor cu privire la ce înseamnă empatia în 

relaţie cu propriile nevoi. Empatia presupune înţelegerea celuilalt, cu emoţiile şi modul de 

gândire şi acţiune, a contextului; aceasta nu înseamnă însă, a fi şi de acord cu acestea, ci pur şi 

simplu că-ţi înţeleg punctul de vedere. Comunicarea empatică vizează transmiterea cât mai 

autentică a înţelegerii situaţiei, nu a încurajării acelui comportament. 

        Unul dintre principiile de bază ale comunicării empatice, descris de S. R. Covey  în lucrarea 

„Eficienţa în 7 trepte” este aceea de a-l înţelege pe celălalt înainte de a ne face noi înşine înţeleşi, 

este acel mod de a asculta cu intenţia de a înţelege „harta” celuilalt, modul său de a vedea 

realitatea, valorile şi atitudinea sa, felul în care se simte în legătură cu lucrurile asupra cărora 

comunică. Pe de altă parte, din partea receptorului poate apare o interpretare greşită, bazată pe 

aşteptare faptului că, înţelegându-mă, atunci mă ajuţi şi treci cu vederea. În acest caz nu mai 

putem vorbi de empatie, ci de simpatie, tradusă în nevoia de-a acţiona. 

       Comunicarea empatică implică deprinderea ascultării active, un mod de a asculta cu intenţia 

de a înţelege, fără a-i impune celuilalt propriul tău sistem de valori, propriile atitudini, motivaţii, 

propria ta experienţă de viaţă, fiind un exerciţiu de toleranţă în urma căruia fiecare partener de 

discuţie are de câştigat. Comunicarea acestei înţelegeri, feedbackul verbal şi nonverbal primit 

aici şi acum, din partea potenţialilor beneficiari ne permite corectarea erorilor de înţelegere, 

înlăturarea barierelor de comunicare şi identificarea progresivă a dificultăţilor cu care ei se 

confruntă. Feedback-ul dat trebuie să conţină două părţi, o parte logică care se referă la 

reformularea cu propriile noastre cuvinte a conţinutului comunicării şi o parte legată de 

sentimente care se referă la încercarea de a înţelege, de a reflecta, de a explora, care sunt 

sentimentele asociate conţinutului logic al comunicări. 

       Ascultarea activă este mai mult decât a asculta emisia de cuvinte a celuilalt şi capacitatea de 

a le reda cu exactitate, ascultarea activă este potrivit lui G. Egan, condiţia înţelegerii empatice şi 

implică: a asculta şi înţelege mesajele verbale; a observa şi identifică mesajele nonverbale: 

expresiile faciale, postura, mişcarea corporală, tonul vocii etc.; a asculta contextul, dincolo de 

cuvinte, adică întreaga persoană în contextul social în care trăieşte. Să fii realmente disponibil 

pentru celălalt, să ştii să taci, să dai dovadă de empatie: acestea sunt atitudinile adecvate ce 

trebuie adoptate şi dezvoltate pentru a-l asculta cu adevărat pe celălalt. 



      Ascultarea empatică este una din cele trei condiţii necesare şi suficiente care determină 

schimbarea terapeutică, alături de autenticitate şi acceptarea necondiţionată a persoanei.  

      În privinţa raportului empatie extraversiune/introversiune, S. Marcus, consideră această 

problemă deschisă, deoarece „dacă este posibilă relaţia dintre empatie şi extraversiune, relaţie 

avându-şi explicaţia în tendinţa de afiliere, în trăirea modelelor empatice percepute, nu ni se pare 

lipsită de logică şi o posibilă relaţie între empatie şi introversiune având la bază o anume 

transpunere psihologică a unui model imaginat şi astfel, reuşind o anume adaptare socială a unei 

persoane închise”. 

       Cu toată bogăția terminologică definiţiile date empatiei converg spre înțelegerea ei ca: 

- „Abilitate de prezicere, de recunoaştere a dispoziţiilor psihologice ale unei 

persoane,percepţiile sale, gândurile, sentimentele şi atitudinile ca trăsături proprii”. (J. P. 

Guilford,1959); 

- „Ca aptitudine de a sesiza mentalitatea altuia, sentimentele sale, dorinţele, opiniile, sau, şi 

mai concret, a prezice conduitele sale (J. Maisonneuve, 1966, p. 358); 

- „Capacitatea de a te pune cu adevărat în locul altuia, de a vedea lumea aşa cum el o 

vede”(C.Rogers, G.M. Kinget, 1971, p. 106); capacitate cu program ereditar pe care se 

clădeşte viitorul comportament empatic; o trăsătura de personalitate ce poate atinge valente 

aptitudinale prin intermediul căreia omul poate cunoaște, înțelege, și prezice conduitele 

altora; facilitatoare a interacțiunii sociale și performantei (M.Caluschi, 2001, p.249); 

- „Construct multidimensional în care se coroborează aspectul cognitiv predictiv de 

percepere a perspectivei altuia, reactivitatea emoţională, aspectul funcţionarii şi motivaţiei 

interpersonale etc.(M.Davis, 1983, p.113) care argumentează pentru o abordare 

multidimensională a empatiei. 

      Generalizând datele din literatura de specialitate, putem conchide că empatia ca și fenomen 

psihic (situaţie ce relevă dimensiunea interioară, subiectivă în continuă transformare a empatiei); 

proces psihic ( are o desfăşurare multifazică ce se întinde de la proiecţia Eului până la 

identificarea cu altul; este un proces complex perceptiv, intelectual, afectiv); produs psihic (se 

concretizează în retrăirea emoţiilor, gândurilor şi acţiunilor celorlalţi); construct 

multidimensional de personalitate este un proces complex perceptiv, intelectual, afectiv, 

motivațional, ce se manifestă în anumite condiții; se poate dezvolta la mai multe nivele pe 

traiectoria inconştient-conştient; este un proces general uman, implicat în adoptarea rolului 

social, în orice act de comunicare interumană; constă în “ a simţi în” ( a simţi ca şi când ai fi in 

interiorul cuiva, în intimitatea percepţiilor, gândurilor, trăirilor altei persoane). 

       Experențial, prin practica conviețuirii sau jucării unor roluri sociale, ori prin modalități 
formative specific organizate , empatia se structurează, se organizează, devenind un instrument 

operațional eficient în structura personalității. Deși bazele empatiei se pun în copilăria mică, 

valorificarea și maturizarea empatiei se realizează ca urmare a experienței social dobândite, care-

i validează persoanei anticipările cu privire la cadrul de referință al celuilalt, experiența socială 

constituind o premisă a evoluției și maturizării comportamentului empatic. 

      Maturizarea empatică presupune trecerea de la un proces spontan de „identificare cu alții ” la 

unul evoluat, de transpunere în psihologia celuilalt cu condiția păstrării conștiinței de sine, o  

implicare relativizantă ce se consumă la nivelul interacțiunii dintre identificare și detașare în 

scopul efiecientizării actului comunicării interpersonale. 

      Mecanismul de producere a fenomenului empatic, având la bază imitaţia, identificarea, 

modelarea şi proiecţia, antrenează procese fiziologice (chinestezice şi vegetative: reacţii 



postulare, motorii, cutano galvanice, modificări ale ritmului cardiac, respirator, tensiune 

musculară, transpiraţie palmară etc.), cognitive, imaginative şi afective. 

      Din analiza comportamentului empatic decurg următoarele funcţii ale empatiei: funcţia 

cognitivă; funcţia anticipativă; funcţia de comunicare; funcţia de contagiune afectivă; funcţia 

performanţială. 

        Fenomenul empatiei se manifestă adaptativ în actul comunicării interumane, permiţând un 

anumit mod de pătrundere în psihologia partenerului, ceea ce conferă posibilitatea înţelegerii şi 

anticipării comportamentului celuilalt şi un mijloc de elaborare a propriului model de 

comportament. Comunicarea empatică presupune înţelegerea empatică şi verbalizarea acestei 

înţelegeri, ascultarea empatică - o ascultare cu intenţia de a înţelege. 

        Prin cunoaşterea şi trăirea empatică apar următoarele avantaje: un anumit mod de înţelegere 

a psihologiei celorlalţi, putând anticipa, evident cu aproximaţia permisă de acest tip de 

cunoaştere, comportamentul partenerului, ceea ce determină stabilirea unor relaţii interpersonale 

dezirabile; fixării propriei strategii de comportament - înţelegând psihologia celuilalt, anticipând 

comportamentul probabil şi posibil al acestuia, ne putem fixa propria strategie comportamentală, 

astfel încheind eficient lanţul comunicării implicite. 

       Empatia ca aptitudine a psihologului presupune forme diferite de manifestare, incluzând 

planul predictiv, emoțional și motivațional-acțional, acestea vizând, de fapt, după noi, utilizarea 

capacității și comportamentului empatic, adică a psihocomportamentului respectiv, empatic, în 

activitatea propriu-zisă a psihologului. 

       Empatia emoţională investigată cu ajutorul testului QMEE a fost pusă în evidenţă la cadrele 

didactice din grupul ţintă. Ea apare ca o capacitate comună tuturor oamenilor în proporţii diferite, 

capacitate care întregeşte cunoaşterea altuia, alături de empatia cognitivă. Există îndeletniciri 

umane care fac posibilă şi necesară implicarea empatiei emoţionale în cunoaştere ca act de 

participare (identificare) afectivă de intensitate supra medie, fapt ce se probează în cazul 

profesiilor de psihoterapeut, psiholog, profesor etc. Nu este vorba de o predominare a afectului, 

ci de o interacţiune intelect-afect în care manifestarea funcţiei valorizatoare a afectivităţii ocupă 

un spaţiu mai larg. Comportamentul profesorului, nu se reduce la un proces de identificare 

afectivă cu elevul fără intervenţia unui proces de detaşare important în luarea deciziei. F. Held şi 

J. Maucorps consideră că este necesară o anumită distanţă medie între „eu” şi „celălalt” pentru a 

se putea obţine un nivel optim de empatie. 

     Un profesor extrem de empatic fără un filtraj raţional al comportamentului de apropiere faţă 

de elev poate obţine iniţial unele succese, dar în timp, devenind robul acestei identificări, pierde 

din vedere tocmai misiunea pentru care se află în relaţia educativă - aceea de a interveni în 

schimbarea elevului şi nu numai de a-i înţelege viaţa interioară. Fenomenul empatic devine o 

însuşire aptitudinală a profesorului în relaţia cu elevul, aptitudine necesară, dar nu suficientă în 

comunicarea eficientă dintre cei doi parteneri de relaţie. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Scopul:  evidenţierea  rolului  validării   emoţionale în eficientizarea comunicării şi relaţionării 

dintre cadru didactic şi elev şi implicit a stilului didactic practicat. 

 

Obiective: 

1. – identificarea rolului validării emoţionale în comunicarea empatică; 

2. – determinarea nivelului de empatie al cadrelor didactice din grupul ţintă; 

3. – stabilirea stilului de comunicare  al cadrului didactic; 

4. -  identificarea relaţiei dintre tipul de comunicare, nivelul de empatie al cadrelor didactice 

implicate în proiect şi efectul validării emoţionale în comunicarea cu elevii. 

 

  În cadrul acestui experiment am stabilit:  

Ipoteză generală: manifestarea, nivelurile şi dinamica comportamentului empatic al cadrelor 

didactice, determina  stilul de comunicare predominant caracteristic fiecăruia,  modelul său 

educaţional . 

 

Ipoteze operaţionale:  

Ipoteza 1 : Estimăm că în profilul  de comunicare al cadrului didactic vom depista 

componentele de bază ale empatiei, ponderea şi nivelul de dezvoltare al acestora fiind 

influenţate de vechimea în învăţământ, ( există corelaţie între niv empatiei si vechime). 

 

 Ipoteza 2 :  Există o corelaţie între  nivelul empatiei cadrelor didactice şi stilul lor  predominant 

de comunicare, în sensul în care cu cât o persoană are un nivel empatic mai ridicat cu atât stilul 

predominant de comunicare didactică va fi asertiv. 
 

 Ipoteza 3: Presupunem că practicarea validării emoţionale în actul de comunicare didactică de 

către cadrele didactice participante la experiment determină creşterea empatiei şi implicit a 

eficienţei comunicării didactice. 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia cercetării: 

 Eşantionul de cercetare:  format din  95 cadre didactice  din 19 de unităţi şcolare din judeţul 

Bacău. Din fiecare unitate şcolară profesorul consilier şcolar a selectat câte 5 cadre didactice, 

nefiindu-i impus nici un criteriu – vârstă, vechime, gen, nivel de învăţământ. Astfel, structura 

eşantionului este următoarea: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Eşantionul este constituit în proporţie de 95,89% din femei, 67,13% dintre ele predau la nivelul 

primar şi gimnazial, iar 70% au peste 20 de ani vechime în învăţământ. 
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Variabilele cercetării: 

a) Independente: vechimea, nivel de predare, gen. 

b) Dependente: maturitatea empatică, stil de comunicare. 

 

Instrumente de lucru:  

1. Pentru determinarea nivelului de maturitate emoţională empatică am utilizat: 

Chestionarul de empatie emoţională (QMEE) elaborat de A.Mehrabian şi N.Epstein, adaptat şi 

utilizat de S.Marcus şi R.Gherghinescu în cadrul Institutului de Filozofie şi Psihologie al 

Academiei Române şi care a fost utilizat pentru stabilirea nivelului de empatie emoţională al 

participanţilor. Prin acest chestionar este definită capacitatea empatică şi raportarea la experienţa 

comportamentului emoţional. 

   Chestionarul cuprinde un număr de 33 de afirmaţii cu care subiectul poate fi sau nu de acord, 

afirmaţii ce reprezintă subscale intercorelate care măsoară aspectele relaţionale ale empatiei 

emoţionale. Subscalele chestionarului sunt: susceptibilitatea la contagiune emoţională, aprecierea 

emoţiilor unor persoane necunoscute sau îndepărtate, reactivitatea emoţională extremă, tendinţa 

de a fi impresionat de experienţele pozitive şi negative ale altora, tendinţa de simpatizare, dorinţa 

de a fi în contact cu cei care au probleme. 

   Deoarece în această probă subiecţii nu sunt puşi într-o situaţie expresă de a empatiza, ci 

relatează numai gradul în care se văd asemănători cu ceilalţi, scorurile obţinute prin testare redau 

nivelul empatiei emoţionale, deci al capacităţii empatice, ca potenţialitate de care dispune un 

individ. Cu cât scorul obţinut este mai mare cu atât capacitatea empatică de care dispune un 

subiect este mai ridicată. Răspunsurile la fiecare afirmaţie se dau pe o scală de la +4 (accord 

foarte puternic) la -4 (dezacord foarte puternic), unele afirmaţii fiind însoţite iniţial cu semnul 

plus, iar altele de semnul minus. După ce subiectul notează fiecare afirmaţie cu unul din scorurile 

scalei (+ 4, +3, +2, +1, -1, -2, -3, -4) semnele vor fi schimbate la scorurile care privesc afirmaţiile 

la care iniţial figurează semnul minus, iar apoi se va calcula suma celor 33 de afirmaţii cuprinse 

în chestionar. În final, se va afla scorul total de empatie emoţională. Autorii Mehrabian şi Epstein 

au verificat consistenţa internă a scalei, şi validitatea, atât prin relaţionarea empatiei cu 

agresivitatea, cât şi prin raportarea empatiei la comportamentul „helping”. Cercetările au relevat, 

în primul rând, că subiecţii cu un nivel inferior al empatiei nu au fost afectaţi de condiţiile de 

confruntare directă, iar cei cu un nivel superior au fost mai puţin afectaţi când oamenii le-au fost 

în apropiere decât în situaţia în care aceştia erau în afara câmpului vizual. De asemenea, aceiaşi 

autori au constatat că empatia este puternic corelată cu orientarea „helping”, şi că indivizii cu un 

nivel superior al empatiei tind să fie stimulaţi emoţional atât de sentimente negative cât şi de cele 

pozitive trăite de ceilalţi (Chlopan, McCain, Carbonell, Hagen, 1985). 

 

 

2. Prin aplicarea Chestionarului  Analiza stilului de comunicare (S.C), elaborat de S. 

Marcus, am urmărit stabilirea stilului de comunicare al cadrelor didactice. Stilul de comunicare  

se referă la ansamblul particularităţilor de manifestare caracteristice unei persoane în actul 

comunicativ, fiind un indicator al modului în care o persoană îşi structurează lumea relaţiilor 

sociale, precum şi un indicator al modului de prelucrare a informaţiilor şi de transformare a 

acestor informaţii în fapte de comportament, în judecăţi sociale, evaluative, practice, etc. 



       La situaţii similare indivizii răspund în mod diferit, în funcţie de stilul de comunicare al 

fiecăruia şi de situaţie. Astfel, vorbim de comunicare eficientă sau ineficientă. Proba este 

relevantă pentru cele 4 stiluri fundamentale de comunicare: stil non-asertiv, stil agresiv, stil 

manipulator, stil asertiv. Se acordă câte un punct răspunsurilor „ADEVĂRAT". Se însumează 

punctele pe stiluri de comunicare. Stilul la care s-a obţinut numărul maxim de puncte indică 

atitudinea dominantă în comunicare, caracteristicile relativ stabile şi previzibile ale 

comportamentului comunicativ. 

 

3. Chestionarul de feed-back profesori aplicat profesorilor va evidenţia schimbările 

percepute de aceştia în conduita lor empatică, în dezvoltarea stilului didactic. 
 

 

Operaţionalizarea termenilor 

Lista termenilor: 

     Stilul de comunicare - modalitatea specifică de exprimare a unui individ formată în decursul 

dezvoltării sale, fiind influenţat de modul în care noi percepem realitatea, de experienţa de viaţă, 

de istoria personală. În funcţie de aceste influenţe fiecare îşi formează o modalitate proprie de 

receptare, prelucrare, interpretare şi exprimare a mesajului. 

    Ansamblul particularităţilor de manifestare  caracteristice unei persoane în actul comunicativ. 

Stilul desemnează: modalităţile specifice de recepţionare/decodificare a mesajului; modalităţile 

personale de prelucrare/interpretare a mesajelor; modalităţile specifice de exprimare a 

răspunsului, particularităţile personale de feed-back. Toate acestea decurg din unicitatea şi 

individualitatea fiinţei umane, fiind expresia personalităţii.  

 

   Comunicarea non-asertivă - este acea abilitate de a evita conflictul sau de a se acomoda 

dorinţelor sau nevoilor celeilalte persoane, prin utilizarea acţiunilor verbale sau non -verbale care 

se potrivesc nevoilor celuilalt;  astfel încât interesul pentru proprille nevoi, drepturi sau obiective va 

scădea.  Această opţiune de a comunica în situaţiile conflictuale poate îmbrăca două forme: 

evitarea sau acomodarea .  Cum recunoaştem  indivizii care utilizează acest tip de comunicare? Sunt 

indecişi;  evită contactul cu ochii partenerului („no eye contact”); se scuză repede, chiar părăsesc 

încăperea;  devin evazivi;  iar într -un grup de persoane ei preferă evitarea conflictului sau dacă s - a 

declanşat deja conflictul, atunci preferă să - l soluţioneze rapid. Va fi în final o situaţie de  LOSE  –

LOSE; când o parte se acomodează, celălalt are doar pentru o perioadă scurtă de timp impresia 

că a câştigat, dar în schimb, adversarul care va pierde, va alege să părăsească relaţia; iar pe termen lung 

ambii vor pierde. 

 

Comunicarea  agresiva -  se referă la abilitatea de a neimpune dorinţa faţă de o altă persoană, 

prin utilizarea actelor verbale sau non- verbale într -un mod prin care sunt violate standardele 

sociale, cu intenţia de a produce injurii, suferinţă sau durere altor persoane. Este sinonimă cu 

„conflictul”, deoarece de la forme uşoare de injurii verbale se poate ajunge la bătăi sau chiar 

violuri/omoruri violente.  Cum îi recunoaştem?  Îşi ofensează partenerii  prin ignoranţă; nu 

ascultă („poor listeners”); contactul cu ochii partenerului e intens; emit un aer arogant, de 

superioritate; încearcă să – şi domine partenerul vorbind tare, învinovăţind, intimidând şi 



utilizând sarcasmul şi lovitura sub centură. Dacă la început nu folosesc agresiunea fizică, ei vor 

recurge imediat la violenţă fizică, în cazul în care vor fi provocaţi. În final, vom avea de –a face 

cu o situaţie de LOSE–LOSE, deoarece în timp, celălalt va renunţa la relaţia cu un „agresiv”. 

 

Comunicarea manipulatoare/ pasiv-agresiva -   împrumută  tehnici atât de la comunicarea non - 

asertivă,  cât şi de la tipurile agresive.  Indivizii care preferă acest tip de comunicare nu urmăresc 

deschis, direct atingerea obiectivelor, ci pe ascuns,  facând uz de mijloace ascunse;  ei spionează,  

şantajează,  împrăştie zvonuri false,  dezvăluie anumite secrete ascunse,  încurajează atacuri ale 

persoanelor din afara grupului.  Un exemplu,  în acest sens,  îl poate constitui situaţia colegului 

care pârăşte la superior.  Când vorbim despre „manipulator”, ne referim la o atitudine, un rol şi 

nu la o persoană, chiar dacă suntem tentaţi să o facem.  

 

Comunicarea asertiva-   Termenul de „asertivitate” a devenit popular în anii ’70, când în timpul 

unor programe de training,  participanţii au fost învăţaţi să zică „NU” în simulările unor 

confruntări inter-personale.  Acest tip de comunicare se întâlneşte cel mai des la stilurile de 

compromise şi la cel de colaborare şi sereferă la abilitatea de a vorbi şi de a susţine deschis 

scopurile pentru atingerea propriilor interese sau satisfacerea nevoilor, fără ca alte persoane să 

aibă de suferit. Indivizii care utilizează acest tip de comunicare sunt comunicativi, precişi, le 

place să - i impresioneze pe eilalţi şi sunt flexibili în răspunsuri/feedback -uri. 

     Empatia reprezintă un construct multidimensional de personalitate, o abilitate cu caracter 

complex, nereductibilă la unul sau la celălalt dintre procesele corelate care-i stau la bază, o 

modalitate de cunoaştere implicită a experienţei subiective a celuilalt, realizată prin coacţiunea 

dintre trăirea emoțională (ca proces afectiv valorizator) şi transpunerea imaginativă a propriului 

eu în eul altuia (ca proces cognitiv structurant), favorizând astfel înţelegerea subiectivă a 

trăirilor, cogniţiilor, intenţiilor şi motivelor celuilalt, o modalitate de comunicare interrelaţională 

ce poate atinge niveluri aptitudinale.  

         Empatia, ca trăsătură de personalitate se raportează la un plan de interioritate cu valoare 

potențială exprimată prin capacitatea empatică și la un plan de exteriorizare cu valoare acțională 

redat prin comportamentul empatic. 

 

        Capacitatea empatică este apreciată ca potențialitate psihofiziologică de pătrundere în 

psihologia celorlalți, prin intermediul căreia omul poate cunoaște, înțelege și prezice conduitele 

altuia, o trăsătură de personalitate ce facilitează interacțiunea socială și performanța. Ca orice 

capacitate are un potenţial psihofiziologic înnăscut(substratul neuronal, neuronii oglindă), dar se 

realizează şi se dezvoltă în procesul cunoaşterii interpersonale şi, dacă subiectul îşi propune, prin 

efort susținut. Capacitatea empatică se conturează treptat pe baza experienţei şi antrenamentului 

ajungându-se în acest fel la comportamentul empatic. 

 

       Comportamentul empatic (empatia în acțiune), ca unitate a acțiunii și trăirii empatice,este 

o caracteristică a relaţiei interpersonale, dependentă de nivelul de manifestare al acestei trăsături 

de personalitate, cât şi de situaţiile sociale cu care individul se confruntă, putând fi exprimat 



conştient când cineva se transpune cu bună ştiinţă în situaţia altuia pentru a-i înţelege mai exact 

reacţiile, dar, și inconştient, printr-o identificare involuntară. 

       Între capacitatea empatică, ca potenţial psihologic şi comportamentul empatic ca acţiune 

psihică pot apare relaţii convergente, dar şi divergente, în funcție de împrejurările de viață și de 

partener ( modelul de empatizat). 

      Empatia se manifestă în interacţiune cu alte trăsături de personalitate, putând lua forma unui 

stil empatic, definit ca și constantă comportamentală, independent de persoanele cu care 

empatizează individual 

       Persoana empatică  e caracterizată prin atitudini optimiste, căldură, emoţionalitate, altruism, 

flexibilitate, generozitate, tendinţă ascendent afiliativă şi socială, comportament prosocial bine 

dezvoltat, abilitate interpersonală;  

      Persoana slab empatică apare mai rigidă, retrasă, introvertită, adoptă valori egocentrice, 

revendicative, centrate pe sine, intolerante, nu acordă atenţie sentimentelor altora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prelucrarea statistică 

   Ipoteza Nr. 1:     

          Pentru a determina existenţa/ inexistenţa vreunei corelaţii între scorurile obţinute de 

profesori la maturitate empatică şi vechime în învăţământ am studiat coralaţia dintre cele două 

variabile. Valorile coeficientului de corelaţie, p = 0,015 arată că există o corelaţie direct 

proporţională nesemnificativă între cele două variabile, în sensul că unii dintre profesorii care au 

obţinut un scor ridicat la maturitate empatică au şi o vechime mai mare în învăţământ.  

 

 

 

 

 

 

 

      Datele prelucrate sunt  insuficiente pentru a demonstra că există o corelaţie semnificativă 

între cele două variabile. Prin urmare, putem considera ca ipoteza de lucru este infirmată. 

   Ipoteza Nr. 2:     

         Conform ipotezei nr.2 am presupus că există o corelaţie direct proporţională între nivelul 

de maturitate empatică şi stilul de comunicare al cadrelor didactice din eşantionul de lucru. 

Aplicând Oneway Anova, am obţinut un coeficient de semnificaţie de p=0, 519> 0.001, iar 

coeficientul Bonferroni, F= 0,661  între cele două variabile. Prin urmare, se infirmă ipoteza de 

lucru, conform căreia cadrele didactice cu un coeficient mai mare de empatie au un stil de 

comunicare asertiv,  cu alte cuvinte distribuţia stilului de comunicare este aceeaşi indiferent de 

nivelul empatic al cadrului didactic din grupul ţintă. 

 

 Sum of Squares Mean Square F Sig. 

Between Groups 377,551 188,775 ,661 ,519 

Within Groups 19976,422 285,377   

Total 20353,973    

 

 

 

Correlations 

 Scor maturitate 

empatica 

Vechime in 

invatamant 

Scor maturitate empatica 
Pearson Correlation 1 ,289

*
 

Sig. (2-tailed)  ,015 

Vechime in invatamant 
Pearson Correlation ,289

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,015  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



   Ipoteza Nr. 3:     

Pentru a demonstra că ipoteza nr. 3 este adevărată, am prelucrat statistic scorurile 

înregistrate de cadrele didactice din eşantionul de lucru la testul de maturitate empatică 

QMEE aplicat la începerea cvasi-experimentului şi reaplicat la finalul lui. 

 

a). aplicare iniţială:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

b). aplicare finală: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Aplicând Testul T pentru eșantioane perechi observăm că media scorurilor de maturitate 

empatică la final (Mfinal = 80,44, SD=16,814) și media scorurilor de maturitate empatică 

înregistrate inițial (Minitial = 77,79, SD=14,262) nu diferă semnificativ din punct de vedere 

statistic (t=1,483, DF = 72, two-tailed p=0,142). Ne așteptam ca în urma intervenției propuse, 



acest scor să difere semnificativ într-o direcție așteptată și anume să crească, însă nici P One-

Tailed nu este semnificativ statistic, având valoarea de 0,071. 

         După cum se observă din distribuţia scorurilor, în urma retestării s-au obţinut  preponderent 

scoruri mai slabe. Acest fapt se poate datora fie gradului diferit de implicare al cadrelor didactice 

din grupul ţintă, în sensul că: fie prima data au fost mai interesaţi, apoi au tratat cu 

superficialitate, fie invers, cert este că în câteva grupuri testate s-a observat o creştere a scorurilor  

în altele scorurile au rămas aproape la fel, iar în multe grupuri s-au înregistrat scoruri mai scăzute 

la reaplicarea testului.     Există mulţi factori care au putut determina această diferenţă, printre 

care enumerăm: durata scurtă de desfăşurare a cvasi-experimentului – ceea ce nu a permis 

modificarea dorită a variabilei – maturitate empatică, fie această modificare obţinută se datorează 

parcurgerii fragmentare a activităţilor din Mapa consilierului, fie neparcurgerii lor. 

       Totuși, faptul că media finală ( Media initial = 77,79, Media finală= 80,44) este mai mare 

decât media inițială ne arată că la finalul experimentului subiecții au demonstrat în medie un 

nivel mai ridicat de maturitate empatică, ceea ce poate veni ca un argument pentru eficiența 

intervenției noastre, dar nu și ca o certitudine, deoarece absența unui grup de control ne 

împiedică să afirmăm că această creștere se datorează exclusiv intervenției noastre și nu altor 

factori. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                       a) Aplicare iniţială b) Aplicare finală 

      Am aplicat T-Test pentru perechi şi am obţinut t = - 2,76 şi un prag de semnificaţie p=0,007,  

media scorurilor mai mare obţinută în testarea finală :  M iniţială = 3,52 şi M finală = 3,81 ceea 

ce înseamnă că există diferenţe semnificative între scorurile înregistrate de cadrele didactice din 

grupul ţintă la testarea iniţială şi finală. 9,59% dintre cadrele didactice şi-au modificat stilul de 

comunicare predominant – din non-agresiv în asertiv. Aceste modificări se pot datora 

activităţilor  derulate de către consilierii şcolari cu profesorii din grupul ţintă, în cadrul 

programului de consiliere propus în proiect. Asupra celor 2,74% dintre profesorii chestionaţi 

înîţial şi final cu stil de comunicare predominant manipulator, programul de consiliere, 

activităţile derulate la clasă din cadrul proiectului nu au avut niciun impact în sensul schimbării. 

 



 

Analiza si interpretarea rezultatelor chestionarelor pentru cadrele didactice: 

 1 . Itemul nr.1: 

 Ce înţelegeţi prin validare emoţională?  

validare emoţională =  traducerea în cuvinte a stării emoţionale citită pe faţa sau din acţiunile copilului. 

 "traducerea în cuvinte a stării emoţionale citită pe faţa copilului" - 10 

 "recunoaşterea emoţiilor altora" - 23 

 "confirmarea, recunoaşterea emoţiilor" - 8 

 "acceptarea emoţiilor celorlalţi" - 22 

 "act verbal prin care dovedesc că înţeleg emoţiile altora"  - 19 

 "modul de raportare la emoţiile copilului" 

 "capacitatea de a-l simţi pe celălalt" 

 "stare de empatie" 

 "profunzimea relaţiei profesor - elev" 

 "exprimarea emoţiilor" 

 "aprobarea şi dezaprobarea emoţiilor proprii sau ale altora" 

 "identificare afectivă" 

 "abordare intelectuală şi sentimentală faţă de elevi" 

 "mod de a reacţiona a celor din jur la emoţiile cuiva" 

 "încercare de creare a legăturii dintre cuvintele mele şi starea elevului" 

 "identificarea cu alte persoane prin trăire" 

 

2. Itemul nr.2: 

 Alegeţi  din exemplele de mai jos mesajul de validare emoţională familiar dumneavoastră:     
 

  
 

        

 

  

           

 

 

  

 Majoritatea colegilor chestionaţi, 90% au identificat corect mesajul de validare emoţională, 

demonstrând că sunt familiari cu astfel de mesaje în comunicarea zilnică. 

5% 2% 3% 

90% 

a

b

c

d

 

a). Eşti atât de sensibil! 

b). Plângi fără rost, n-ai nici un motiv! 

c). Înţeleg că eşti trist, ai motiv,  

dar nu-i corect să suferim toţi pentru tine!  

d). Înţeleg că eşti trist,  e normal  

să te simţi aşa, pot face ceva să te simţi altfel?  

 



 

3. Itemul nr.3:  

Ce este empatia? 

 "capacitatea de a te pune în pielea cuiva" - 28 

 "înţelegerea şi identificarea emoţiilor altora" - 23 

 "formă de cunoaştere a altora, apropiată de intuiţie"- 8 

 "capacitatea de a simţi compasiune" 

 "solidaritate" 

 "mod de comunicare afectivă" 

 "legătura afectivă care se creează cu elevii" 

 "capacitatea de a fi sensibilizat de trăirile altora" 

 "a simţi împreună cu celălalt" 

 "acceptarea trăirilor celuilalt" 

 "transpunere emoţională până la identificare cu  celălalt" 

 "capacitatea de analiză din perspectiva altei persoane" 

 "a fi cu sufletul alături de celălalt" 

      Empatia – denumită şi insimţire, intuiţie simpatetică (H. Bergson), identificare afectivă (Th. 

Lipps, M. Scheler), transpunere – este un fenomen psihologic semnalat de reprezentanţii 

romantismului german (Novalis, Jean Paul) şi interpretat teoretic de Th. Lipps. Acesta 

consideră cunoaşterea ca o imitaţie internă a obiectului cunoaşterii şi îndeosebi a persoanelor, 

însoţită de proiectarea propriilor stări interne asupra acestora, subiectul trăind astfel în sine 

viaţa altuia, tinzând să fuzioneze, să intre în consonanţă 

afectivă   cu altul. 

   Spre deosebire de simpatie care este o stare emoţională conştientă constând în “a simţi cu” (a 

simţi împreună cu cineva, a fi alături de el), empatia are următoarele caracteristici: 

    - este un proces complex perceptiv, intelectual, afectiv; 

    - se poate dezvolta la mai multe nivele pe traiectoria inconştient-conştient; 

    - este un proces general uman, implicat în adoptarea rolului social, în cunoaşterea 

psihologică empirică, în   orice act de comunicare interumană (senzitivitate interpersonală); 

- constă în “a simţi în” (a simţi ca şi când ai fi în interiorul cuiva, în intimitatea percepţiilor, 

gândurilor, trăirilor sale). 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 4. Itemul nr.4: 

Consider că a fi empatic în relaţia mea cu elevii este: 

         
 

 

 
 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

               69% dintre cadrele didactice care alcătuiesc grupul ţintă au considerat că a fi empatic în 

relaţia cu elevii este un atuu. 18% dintre cei chestionaţi urmăresc permanent ca în relaţia cu 

elevii să fie empatici, 11% dintre cadrele didactice - grup ţintă - văd ca pe o obligaţie, iar 2% 

consideră că a fi empatic este o slăbiciune în relaţia cu proprii elevi. 

 5. Itemul nr.5:   
Pe o scala de la 0 la 10, încercuiţi cifra care arată  cât de empatic vă consideraţi      

             ( 0 – persoană deloc empatică, ………., 10 – persoană empatică cu adevărat) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
 

       Jumătate din grupul ţintă s-au poziţionat pe scala în dreptul valorii opt, considerându-se 

2% 

11% 

18% 

69% 

a

b

c

d
 

         a).     o slăbiciune;

       b).     o obligaţie;

         c).       un deziderat;

       d).     un atuu.
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10% 

83% 

7% 

a

b

c

3% 
14% 

83% 

a

b

c

persoane empatice. 22% dintre cadrele didactice chestionate s-au poziţionat în dreptul valorii 

nouă, 17% s-au considerat persoane puţin empatice, alegând valoarea - patru, 5%  au ales 

valoarea cinci, mijlocul scalei, 5% s-au identificat a fi persoane aproape empatice - valoarea 

şapte,  1%  au ales valoarea şase. 

 

6. Itemul nr.6:  Vă confruntaţi cu elevi indisciplinaţi la orele pe care le susţineţi? 

 
 

 

 

 

 

 

          83% dintre cadrele didactice chestionate s-au confruntat căteodată cu elevi indisciplinaţi la  

ore, 10% - deseori, iar 7% dintre colegi nu s-au confruntat cu elevi indisciplinaţi la propriile ore. 

 

7. Itemul nr.7:  Utilizaţi nota pentru a pedepsi comportamentul inadecvat al elevului ? 

 

  

 

 

 

 

 

Majoritatea colegilor chestionaţi, 83% nu folosesc nota pentru a pedepsi comportamentul 

inadecvat al elevilor. 14% recunosc că folosesc câteodatănota ca şi pedeapsă, iar 3% folosesc 

deseori nota pentru a pedepsi comportamentele inadecvate ale propriilor elevi. 

 



0% 0% 

12% 

88% 
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b
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a).  pierdere de timp şi resurse; 

    
  

        b).  ineficientă; 
    

   
  

         c).  modernă; 
    

   
  

          d).  necesară 
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78% 
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b
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8. Itemul nr.8:  Abordarea didactică a validării emoţionale din perspectiva comunicării şi 

relaţionării dintre cadrul didactic şi elev mi se pare: 

 

  

 

 

 

 

 

      88% dintre cadrele didactice din grupul ţintă al proiectului consideră că validarea emoţională 

este necesarăîn comunicarea şi relaţionarea cu elevii, 12% că este o abordare modernă. 

 

9. Itemul nr.9:  Elevii mă percep ca pe un cadru didactic : 

 

 

 

  

 

 

 

      78% cadre didactice chestionate se percep a fi corecte în relaţia cu elevii, 20% se consideră 

populari, de gaşcă, iar 2% - foarte duri. 

 

 

      
            a). foarte dur, 
  

            b). corect,  
  

            c). de gaşcă, popular. 
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b

c

 

10. Itemul nr.10: Prefer să-mi fac treaba neîntrerupt cu toată clasa, decât să pierd vremea 

cu “scenele”vreunui elev: 

 

 

 

 

 

 

    53% din grupul ţintă câteodată preferă să-şi facă treaba cu întreaga clasă, decât să piardă 

vremea cu "scenele" vreunui elev. 31% nu practică deloc acest stil de lucru. Pentru 16% însă, e 

o practică obişnuită, deseori fac acest lucru. 

 

CONCLUZII: 

1. Majoritatea cadrelor didactice din grupul ţintă al proiectului, 90% consideră că sunt 

familiarizaţi cu noţiunile de empatie, validare emoţională, au identificat corect mesajul de 

validare emoţională dintr-o înşiruire de mesaje. 

2. Jumătate din eşantionul de lucru, 50% se percep a fi persoane cu adevărat empatice, 

marcând pe scala de la 0 la 10 valoarea absolută. Pe când valoarea minimă percepută de 

cadrele didactice din grupul ţintă este de 4 - 17% dintre cei chestionaţi. 

3. Doar 7% dintre cadrele didactice chestionate nu s-au confruntat cu elevi indisciplinaţi la 

ore, deşi 20% dintre ei se consideră că elevii îi percep ca fiind de gaşcă, populari, iar 78% 

- corecţi şi 2% foarte duri. Pe când 83% dintre cadrele didactice s-au confruntat câteodată 

cu elevi indisciplinaţi, iar 10% - deseori. Existenţa situaţiilor de indisciplină din partea 

elevilor e sesizată de majoritatea profesorilor chestionaţi, indiferent de modul cum sunt 

percepuţi de proprii elevi. 

4. 69% dintre repondenţi consideră că a fi empatic în relaţia cu elevii este un atuu, 11% - o 

obligaţie şi 2% - o slăbiciune. 

5. Deşi 83% dintre profesori nu pedepsesc elevii prin notă, 17% o fac. 

6. 88% dintre repondenţi consideră că practicarea validării emoţionale în contextul actului 

de comunicare şi în relaţionarea cu proprii elevi necesară, iar 12% o abordare modernă. 

7. Cu toate că majoritatea celor chestionaţi conştientizează importanţa validării emoţionale 

în comunicare, 69% dintre ei preferă să-şi facă treaba cu întreaga clasă, decât să piardă 

vremea cu elevii indisciplinaţi. 



 


