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Secțiunea 1: Empatia  

 

Scurtă descriere  

Obiectivul acestei secțiuni este de a vă familiariza cu cunoștințele teoretice de bază și metodologia 
adecvată pentru a vă îmbunătăți abilitățile de empatie (empatia afectivă și abilitățile de înțelegere a 
perspectivei). În același timp, evidențiază nevoia de a aplica abilitățile de empatie în practica de 
consiliere de zi cu zi, pentru a oferi clienților servicii de consiliere a carierei de calitate. 

 

Obiective de învățare 

Activitatea de formare își propune să ajute consilierii pentru: 
 a fi capabili să faciliteze contactul și discuția reciprocă, ținând cont de emoțiile și sentimentele 

celuilalt; 

 a fi capabil să arate înțelegere pentru opinia și sentimentele altor persoane și a-i accepta pe ceilalți 
așa cum sunt; 

 a ști să înțeleagă informații relevante nerostite, sentimente și nevoi ale altor persoane; 

 a fi capabil să creeze un climat de discuții favorabil prin atenție, atitudine de deschidere și respect; 

 a fi capabil să se centreze pe înțelegerea modului cum se simte o persoană, și a motivului pentru care 
se simte astfel; 

 a aplica abilități de empatie în practica zilnică de consiliere, cu scopul de a-și susține beneficiarii 
serviciilor. 
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1.1 Context teoretic 
 

Definiții 

 

Empatia 
Noțiunea de empatie a fost centrală în munca lui Carl Rogers, un celebru psiholog de orientare 
umanistă. El a evidențiat importanța empatiei în relația terapeutică, fiind primul care a făcut acest 
lucru. Conform opiniei sale, empatia “este efortul ascultătorului de a auzi cealaltă persoană în mod 
profund, corect și fără a judeca. Empatia presupune o ascultare reflexivă abilă, care clarifică și 
amplifică experiența și sensul propriei persoane, fără a impune materialul propriu al ascultătorului 
(1951).  Conform abordării sale centrate pe client, unul dintre cele trei principii de bază care reflectă 
atitudinea consilierului față de client, este înțelegerea empatică a acestuia. Aceasta înseamnă că 
consilierul percepe corect sentimentele și semnificațiile personale pe care le experimentează clientul, 
căruia îi comunică această înțelegere. De atunci, atât Rogers (1975) cât și alți psihologi (de exemplu 
Wexler, 1974) au subliniat elementul procesual al empatiei, aceasta însemnând că empatia este mai 
degrabă un “stil de comportament” decât o stare sau atitudine.  

De atunci, conceptul de empatie a fost dezvoltat și extins (de exemplu Hartley, 1995; Duan & Hill, 
1996; Bohart & Greenberg, 1997; Beck, et.al, 1979; Pearson, 1999). Cercetările susțin că constructul 
de empatie din cadrul relației consilier-client se aplică într-o anumită măsură în teoriile de consiliere, 
în timp ce aproape fiecare abordare psihoterapeutică susține că empatia terapeutului este esențială 
pentru eficiența sa (Feller &Cottone, 2003).  

În cercetarea din domeniul consilierii, empatia consilierului poate fi conceptualizată ca și efort 
interpersonal de a prelua perspectiva clienților încercând să înțeleagă corect experiențele cognitive 
și emoționale ale acestora (Moyers & Miller, 2013). O concepție mai practică a empatiei este definiția 
operațională a lui Barrett-Lennard’s (1981), care vizează trei perspective diferite: cea a terapeutului 
(rezonanță empatică), a observatorului (empatia exprimată), și a clientului (empatia primită). 

Este important de subliniat faptul că dezvoltarea empatiei depinde de două funcții complementare: 
sensibilitatea bazată pe emoție (empatia afectivă) și asumarea perspectivei celuilalt sau empatia 
cognitivă (asumarea/preluarea perspectivei). Cu alte cuvinte, persoanele empatice sunt capabile să 
se pună în locul altcuiva atât intelectual cât și emoțional. 
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Empatia afectivă 
 

Empatia afectivă este capacitatea de a împărtăși sau de a deveni stimulat din punct de vedere afectiv 
de stările emoționale ale altora, cel puțin în ceea ce privește valența și intensitatea. Ea implică 
experimentarea sentimentelor unei alte persoane. Este capacitatea unei persoane de a percepe și 
exprima corect emoțiile altor persoane, bazându-se pe indicii verbale și non-verbale și pe abilitatea 
de a înțelege și imagina sentimentele și intențiile celorlalți (inclusiv în trecut și viitor).   

Principala caracteristică a empatiei emoționale este importanța acordată răspunsului emoțional al 
unei persoane care trăiește un eveniment. Totuși aceste reacții nu sunt ușor de sesizat, deoarece este 
posibil ca adeseori sursa emoțiilor să nu fie atribuită empatiei ci unor motive egoiste (Baron-Cohen 
& Wheelwright, 2004). 

 

Empatia cognitivă 
 

Preluarea/asumarea perspectivei sau empatia cognitivă este abilitatea de a te pune în mod conștient 
în mintea unei alte persoane pentru a înțelege ce gândește sau simte (Hogan, 1969).  Este abilitatea 
unei persoane de a prelua perspectiva altora și a vedea lumea prin ochii lor, de exemplu să-și 
imagineze ce solicită rolurile și circumstanțele din partea acestora, și deci cum vor fi afectați (Decety 
& Jackson, 2006). 

Hoyat (2007) susține că empatia cognitivă (sau teoria emoțională a minții) nu necesită ca cineva să-
și împărtășească sentimentele, ci doar să înțeleagă stările emoționale ale altei persoane. Cu alte 
cuvinte, empatia cognitivă se referă la înțelegerea mentală a experienței celuilalt. 

Mai mult, în opinia lui Dymont (1949), empatia cognitivă este transpunerea imaginară a unui individ 
în gândurile și acțiunile altuia, astfel el/ea reușind să vadă lumea prin gândurile altuia și să recunoască 
astfel rolul lui.  

 

Caracteristici ale consilierului care stăpânește foarte bine empatia 

 

A fi empatic înseamnă să mergi dincolo de sentimente sau de înțelegerea modului cum simte sau 
gândește altcineva. Încorporează o varietate de abilități și atribute socio-emoționale, a căror eficiență 
și combinare pot să amplifice sau să diminueze empatia cuiva. 

Cele mai importante caracteristici ale unui consilier care stăpânește empatia sunt: 
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• Imaginație: Când practică empatia, un individ preia perspectiva unei alte persoane. În esență, 
el/ea își imaginează cum ar fi să fie de fapt cealaltă persoană.  

• Atitudine de deschidere: A-ți da voie să fii influențat de gândurile și sentimentele altora.  
• Vulnerabilitate: Împărtășirea în manieră respectuoasă a reacțiilor și sentimentelor legate de 

ceea ce spune cealaltă persoană, cu intenția de a-i confirma că le înțelege pe deplin. 
• Conștientizare de sine: Înțelegerea modului în care emoțiile și sentimentele celuilalt îi pot 

afecta propriile gânduri și reacții. 
• Sensibilitate la emoțiile celorlalți: Dezvoltarea unui “radar emoțional” pentru a înțelege ce 

simt oamenii, urmărindu-le limbajul corporal și expresiile faciale, și ascultând nu doar 
cuvintele acestora, dar și a ”citi printre rânduri”, mai ales în eventualitatea în care aceștia nu 
sunt direcți sau transparenți. 

• Compasiune: Înțelegerea durerii celuilalt și dorința crescută de a atenua acea durere. 
• Ascultare activă: Scăderea eficientă a volumului vocii proprii și creșterea volumului vocii 

celeilalte persoane, și manifestarea curiozității prin adresarea de întrebări legate de 
experiențele și sentimentele persoanelor. 

• Comunicare receptivă/acordată: Un efort activ, continuu de a rămâne receptiv/acordat în 
fiecare moment la comunicarea și experiența în curs de desfășurare a clientului. 

 

Importanța abilităților de empatie pentru consilierii din domeniul carierei  

În timp ce cercetările din domeniul psihoterapiei au contribuit substanțial la o mai bună înțelegere a 
modului în care abilitățile consilierului afectează rezultatele pacientului, cercetarea din domeniul 
consilierii carierei are mai puține de oferit în raport cu aceste probleme (Whiston & Oliver, 2005). 
Chiar dacă terapeuții și consilierii de carieră nu sunt la fel, asemănarea cu relația consilier-client 
permite consilierilor de carieră să presupună în mod firesc că practicarea empatiei în intervențiile de 
carieră este un ingredient la fel de important pentru a ajuta clienții să facă față problemelor legate 
de carieră (Klonek, et.al, 2019). De fapt, criteriile de calitate a relației de interacțiune consilier-client, 
ca de exemplu empatia (Moyers & Miller, 2013) și alianța de lucru (i.e. De Haan, et.al, 2013) 
reprezintă criterii esențiale pentru succesul consilierii, într-o varietate de domenii precum 
psihoterapia, coaching și orientarea carierei (McKenna & Davis, 2009). 

Empatia este considerată o metodă de bază și o măsură a succesului în consiliere (Moyers & Miller, 
2013) deoarece, pentru ca orice tehnică de consiliere să funcționeze, consilierul trebuie facă în așa 
fel încât persoana să se simtă înțeleasă. Pentru a realiza acest lucru, consilierul trebuie nu doar să 
înțeleagă ce spune o persoană în timpul ședinței dar trebuie să înțeleagă și ceea ce persoana nu 
spune prin cuvinte, și să-i comunice această înțelegere (Martin, 2010). Empatia conectează oamenii, 
aducându-i unul spre celălalt și le permite să construiască conexiuni sociale.  Astfel, datorită empatiei 
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consilierii ascultă și sunt conectați la preocupările clienților pe măsură ce aceștia le prezintă. Mai 
mult, anumite comportamente, ca de exemplu demonstrarea empatiei, a încurajării și a aprecierii, 
sunt considerate în general benefice pentru dezvoltarea unei legături afective (e.g., Gregory & Levy, 
2011; O’Broin & Palmer, 2010).  

Retrospectiv, lipsa empatiei subminează procesul de dezvoltare și menținere a conexiunilor 
interpersonale. Prezintă dificultăți în rezolvarea conflictelor, în lucrul colaborativ și în rezolvarea 
problemelor, toate acestea fiind părți ale procesului de consiliere a carierei. Mai mult, o slabă 
empatie cognitivă a fost corelată cu deficiențe în conștientizarea stărilor emoționale proprii, ceea ce 
scade eficiența consilierii de carieră (William, et. al, 2016).  

Un alt câștig important pentru consilierii care exersează empatia este reglarea emoțională eficientă. 
Reglarea emoțională este importantă pentru că ne permite să gestionăm ceea ce simțim, chiar și în 
perioade de stres, fără a fi compleșiți. Folosind empatia în timp ce interacționează cu clienții, 
consilierii sunt capabili să construiască relația, să-și verifice înțelegerea asupra lucrurilor, să ofere un 
suport adecvat și să-și canalizeze atenția asupra clientului (Hanna, 2001).  

În sfârșit, este important de menționat că contribuția adusă de client în procesul de consiliere este la 
fel de importantă, întrucât el/ea influențează nivelul de empatie a terapeutului (Elliott, et. al, 2011). 
De fapt, empatia pare să fie un proces mutual de acordare comunicativă împărtășită/comună 
(Orlinsky et al., 1994). Merită să menționăm totuși, că atunci când consilierii sunt cu adevărat 
empatici, ei sunt acordați/receptivi la nevoile clienților, și prin urmare își adaptează modul în care își 
exprimă empatia și cât de mult (Duan & Hill, 1996; Martin, 2000). Prin urmare, chiar dacă empatia 
eficientă necesită o interacțiune sinceră în ambele sensuri, atitudinea înalt empatică a consilierului 
asigură succesul ședințelor de consiliere. 

 

Abilitățile de empatie în practică 

Empatia este un element esențial în procesul consilierii. Un aspect important a ceea ce înseamnă să 
fii un consilier empatic, este capacitatea de a detecta reacțiile clientului și a adapta modul în care îți 
exprimi empatia și cât de mult (e.g., De Haan, 2008; De Haan, Culpin & Curd, 2009; Rogers, 1973, 
Klonek, et. al, 2019) La fel ca mulți autori, abilitățile socio-emoționale funcționale prezic empatia 
consilierului.  

Printre cele mai comune moduri pe care consilierii le pot folosi pentru a intra în pielea clienților lor, 
sunt: 

 Să se detașeze de punctele de vedere personale: Oamenii adesea nu realizează măsura până 
la care experiențele și credințele/convingerile lor personale influențează modul în care percep 
oamenii și situațiile. Această detașare (plasare pe modul mute), îi poate ajuta să se focalizeze 
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mai bine asupra persoanei din fața lor și să se adapteze mai bine la ceea ce se întâmplă cu 
acea persoană. 

 Să  asculte cu atenție: Uneori oamenii îi ascultă pe ceilalți în timp ce își dezvoltă deja răspunsul 
la ceea ce li se spune. Nu doar că nu sunt capabili să asculte ceea ce le spune interlocutorul, 
dar adesea le scapă informații cheie care i-ar putea ajuta să înțeleagă mai bine ce dorește 
cealaltă persoană să le transmită. Consilierii ar trebui să-și dea voie să-și scadă volumul vocii 
proprii și să crească volumul vocii celeilalte persoane. 

 Să utilizeze imaginația: Pe măsură oamenii împărtășesc experiențe, emoții cu consilierul, 
acesta din urmă trebuie să încerce să-și imagineze cum este să fii în locul lor. Consilierii trebuie 
să folosească imaginile pe care le împărtășesc clienții lor, emoțiile sau circumstanțele lor, și 
să încerce să se plaseze acolo, doar pentru a vedea cum s-ar simți în locul lor în aceste 
momente. 

 Să nu încerce să rezolve și să nu minimalizeze experiențele altora: Atunci când oamenii sunt 
în preajma cuiva care are nevoie de ajutor, în special când trăiesc emoții provocative, poate 
fi ușor pentru ei să dorească să sară în ajutor și să rezolve/repare lucrurile. Chiar dacă în acest 
mod, oamenii încearcă să fie de ajutor, această situație poate să-i facă pe cei implicați să se 
simtă nevăzuți sau neauziți, procesul de consiliere fiind astfel subminat. 

 A fi curioși și a se asigura că înțeleg ceea ce spune clientul, folosind tehnicile de ascultare 
activă: A pune întrebări despre experiențe, folosind tehnici de ascultare activă, ajută oamenii 
să se simtă văzuți și auziți și este o modalitate frumoasă de a exersa empatia. Consilierii care 
arată un interes activ în a se asigura că înțeleg ceea ce le spune clientul, dobândesc nivele mai 
ridicate de empatie, în timp ce evaluări scăzute ale nivelului de empatie a fost acordate atunci 
când a existat “un nivel redus de interes pentru punctul de vedere și experiențele clientului” 
(Brueck et al., 2006, Klonek, et. al, 2019). Parafrazarea afirmațiilor clientului sau folosirea 
sumarizărilor prezic în mod pozitiv empatia consilierului, întrucât comportamentele tipice 
asociate cu empatia sunt parafrazarea sau abordarea sentimentelor clientului (e.g., Rogers, 
1973, Korman, Bavelas, & De Jong, 2013). Când consilierii parafrazează afirmațiile clienților 
lor, când arată apreciere și utilizează expresii umoristice (Sultanoff, 2003) se bazează pe 
empatie și păstrează o alianță de lucru pozitivă (Klonek, et. al, 2019). 

 Semnale non-verbale pot de asemenea să ajute consilierii să înțeleagă modul în care răspund 
clienții abordării lor empatice. Când răspunsurile lor empatice au avut succes, acest lucru 
poate fi evidențiat din răpunsul clientului, de exemplu o înclinare a capului sau un răspuns 
verbal pozitiv. Dacă răspunsurile lor empatice nu au fost corecte, clientul va indica acest lucru, 
probabil în mod non-verbal, oprindu-se, bâjbâind sau devenind frustrat. Conștientizarea 
acestor semnale va ajuta consilierul să se relaționeze cu clientul provocator. Este posibil să fie 
nevoie să-și adapteze abordarea dacă clientul nu reacționează.  
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Metode de dezvoltare a abilităților empatice  

 
Conștientizarea de sine și reflecția pot servi la identificarea propriilor noastre emoții, dar și a 
emoțiilor altora. Mai mult auto-monitorizarea poate fi folosită pentru a reflecta asupra modului în 
care ne exprimăm emoțiile. Conștientizarea de sine și auto-monitorizarea servesc la înțelegerea 
propriilor noastre experiențe și emoții, ceea ce reprezintă un prim pas important în dezvoltarea 
empatiei. Pe de altă parte, tehnicile de tip mindfulness/conștientizare dezvoltă acordarea personală 
și oferă autoreglare atențională și emoțională. Astfel conștientizarea de sine și tehnicile de 
mindfulness se pot dovedi benefice pentru cultivarea empatiei. 

De exemplu, s-a demonstrat că un tip de meditație de conștientizare numită meditație de bunătate 
iubitoare (MBI) crește nivelurile de empatie cognitivă în cazul studenților de la Masterul în consiliere 
(Leppma & Young, 2016). De fapt, cercetările empirice au arătat că o perioadă de șase săptămâni 
(ședințe săptămânale de câte 6 ore) de praticare a acestei meditații de bunătate iubitoare a fost 
suficientă pentru a crește nivelurile de empatie, indicând faptul că este o modalitate accesibilă pentru 
toți terapeuții pentru a-și crește nivelele proprii de empatie. 

De asemenea, procese cognitive precum asumarea rolurilor și antrenarea abilităților de comunicare 
pot îmbunătăți empatia cognitivă a consilierilor, care se bazează pe deplasarea atenției acestora 
asupra perspectivei altei persoane (Mead, 1934). Rezultatele unui studiu de cercetare au sugerat că 
preluarea perspectivei clientului pentru a-i putea vizualiza situațiile de viață, precum și gestionarea 
propriilor reacții la suferința clientului, contribuie la dezvoltarea auto-eficacității în rândul 
consilierilor aflați în curs de formare (Khattar & Gawali, 2014). 

 

Mai mult, empatia poate fi dezvoltată și îmbunătățită de către consilieri prin practicare regulată. Cu 
timpul, abilitatea de a înțelege și a se raporta la emoțiile celorlalți devine mai puternică, și printre 
tehnicile utile de practicare a empatiei, menționăm: 

- A vorbi cu alte persoane.  Practicienii trebuie să își propună să înceapă conversații cu oameni 
pe care îi întâlnesc și pe care îi văd in interacțiunile lor zilnice.  În timpul conversației, a acorda 
atenție specială sentimentelor persoanei respective, este foarte important. 

- Observarea indiciilor limbajului corpului.  Acestea se pot referi la tonul vocii, schimbări subtile 
ale energiei și alte tipuri de comunicare non-verbală. 

- Ascultare concentrată, fără întreruperi.  Gestionarea atât a distragerilor cât și a propriilor 
sentimente și efortul de a rămâne acordat din punct de vedere emoțional de-a lungul 
conversației sunt tehnici bune pentru îmbunătățirea empatiei. Focalizarea în timpul 
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conversației pe înțelegere și ascultare activă, pot contribui la întărirea înțelegerii emoționale 
și a empatiei consilierului. 

-  Încercarea de a înțelege oamenii, chiar și atunci când nu sunt de acord cu ei. 
- Adresarea de întrebări oamenilor, pentru a afla mai multe despre viața lor. 
- A se imagina în locul altuia. 
- A lua măsuri. Consilierii trebuie să conștientizeze mai întâi că ei pot realiza anumite lucruri 

pentru a face o diferență în viața altcuiva. 
- În sfârșit, în contextul auto-îmbunătățirii și al reflecției asupra propriilor abordări în 

consilierea carierei unei persoane, practicienii pot beneficia de utilizarea analizelor pe bază 
de video. Prin codificarea propriilor ședințe, consilierii au un instrument pentru a “înțelege în 
mod sistematic repertoriul micro-comportamental propriu din cadrul unei ședințe”, 
permițând inspectarea comportamentelor și interacțiunilor specifice (Klonek., et. al, 2019) 
chiar dacă aceste evaluări sunt încă relativ neuzuale în cercetarea de carieră (Hirschi, 2017). 
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