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LIBER LA JOACĂ! 



Unde ți-ar plăcea să 

călătorești? 

Dacă ai câștiga o sumă 

mare de bani ce ai face 

cu ea? 

Care este mâncarea ta 

preferată? 



CE ESTE EMPATIA? 



• Empatie= s. f. (psih.) identificare, prin trăire, cu alte persoane, cu eroii cărților etc.; 

interpretare a eului altora după propriul eu. ◊ transpunere simpatetică în obiectele 

exterioare. (< fr. empathie, engl. empathy) (conform dexonline.ro) 



DIFERENȚA EMPATIE/ SIMPATIE/ MILĂ/ 

COMPASIUNE/ ALTRUISM ??? 

 



• SIMPATÍE, simpatii, s. f. 1. Atracție, înclinare, afinitate pe care cineva o simte față de o 

persoană sau pe care o inspiră cuiva; afecțiune; p. ext. obiectul acestui sentiment. ♦ 

Aprobare; atașament; devotament.  

• APATÍE s. f. Stare, adesea patologică, de indiferență față de propria persoană și față de 

lumea înconjurătoare  

• ANTIPATÍE, antipatii, s. f. Sentiment de neplăcere, de aversiune față de cineva; 

resentiment. 

 



• Empatie- presupune capacitatea de a înțelege perspectiva celuilalt, abținerea de la judecăți de 

valoare, capacitatea de a înțelege emoția interlocutorului și de a o reflecta.  

• Milă- Simți durerea celui în cauză dar nu o reflectezi. Mila poate nu trece la fapte. Poți să treci 

pe lângă o persoană aflată pe stradă, să simți milă față de ea dar să nu faci nimic mai mult decât 

să resimți părerea de rău. 

• Compasiune- Compasiunea este Empatie+ nevoia de a ajuta, de a aduce schimbarea 

• Altruism- poți face gesturi care să reflecte calitatea ta de a fi altruist, pornind dintr-un sistem 

de valori, fără ca tu să înțelegi emoțiile celuilalt, să-i cunoști povestea și perspectiva sau să-i 

reflectezi stările.  



  Empatie Milă Compasiune Altruism 

Înțelegi perspectiva celuilalt DA DA DA NU 

Îi înțelegi emoțiile DA DA DA NU 

Îi reflectezi stările emoționale DA NU DA NU 

Iei acțiune, îl ajuți NU NU DA DA 



EȘTI O PERSOANĂ EMPATICĂ?  

1 Mă gândesc de multe ori la modul în 

care alții se simt. 

DA NU 

2 Nu râd niciodată de alții pentru că îmi 

dau seama cât poate fi de neplăcut 

pentru ei. 

 DA  NU 

3 Îmi pasă de ceilalți și de problemele lor.  DA  NU 

4 Încerc să înțeleg punctul altora de 

vedere. 

 DA  NU 

5 Sunt conștient că nu toată lumea 

recționează la fel ca mine în diferite 

situații. 

 DA  NU 



CE INFORMAȚIE AI REȚINUT, ȚI-A RĂMAS ÎNTIPĂRITĂ ÎN 
MINTE ȘI CREZI CA O VEI LUA CU TINE ACASĂ?” 




