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Summary 

Emphatic preadolescent are able to sympathize, to relive and honest enjoy to other success. 

Also they adjust to society more easily, interact with other persons more easily and are always 

accepted in different groups. Preadolescence age is an important period for the future of each of us, 

in all the spheres, especially in psychology. Preadolescent years are semnficative age in personality 

development and empathy development.  

 

Empatia este un fenomen psihic manifestat în cadrul conduitei omului în relaţie cu semenii săi, 

acel fenomen psihic de identificare parţială sau totală, conştientă sau inconştientă, aparentă sau 

inaparentă a unei persoane cu un model de comportament uman perceput sau evocat, favorizînd un 

act de înţelegere şi comunicare implicită, precum şi o anumită contagiune afectivă.  

Conform psihologilor G. Abramova, E. Badea, L. Baumann, D. Elkonin, A. Munteanu, A. 

Prihojan, I. Racu, U. Schiopu, E, Verza şi nu numai, vîrsta preadolescentă este considerată o vârsta 

între copilărie şi maturitate, o treaptă intermediară între copilarie şi viaţa adultă, care decurge pentru 

fiecare diferit, dar care pentru toti prezintă acelaşi rezultat – obtinerea maturităţii. Preadolescenţa 

este considerată una din cele mai dificile perioade din ontogeneză. Odată cu înaintarea în vîrstă, cu 

trecerea de la nivelul primar la ciclul gimnazial, în viaţa copilului apar o multitudine de modificări 

care au un rol esenţial în conturarea tabloului său psihologic. 

Literatura de specialitate prezintă perioada preadolescenţei din doua perspective diferite: o 

perspectivă pozitivă, optimistă care concepe preadolescenţii ca pe nişte persoane echilibrate, 

deschise şi sincere şi o alta, predominant negativă, pesimistă conform careia preadolescenţii sunt 

mai degrabă persoane impulsive, cu comportamente deseori dezechilibrate, cu tulburari emoţionale 

de factură sexuală [1]. 

Preadolescenţa se caracterizează prin începutul maturizării biologice, psihologice şi 

psihosociale a personalitaţii, precum şi prin creşterea autonomiei faţă de familie şi de şcoala. 

Procesul de maturizare este centrat pe identificarea resurselor personale, pe dezvoltarea identităţii şi 

a independenţei proprii începînd cu detaşarea treptată şi de tutela parentală [1]. 

Sub aspectul vieț ii afective, preadolescenţa este marcată de instabilitate emoț ională, de o 

alternanţă în contraste a vieț ii afective, chiar de hipersensibilitate afectivă. Ca urmare a 

diversificării experienț ei şi situaț iilor de viaț ă are loc şi diversificarea şi nuanț area conduitelor 

afective. Situaț iile sociale trăite au adânci rezonanţe afective. Puberul caută prietenia şi 

afecț iunea, dar manifestă, în acelaşi timp, tendinț e de dominare şi, deseori, cerinț e exagerate şi 

tiranice faţă de cei din jurul său, iar manifestările empatice fiind diferite de la un preadolescent la 

altul [2]. 

Interesul mare în studierea problemei empatiei ș i, în special, empatiei preadolescenț ilor, 

predominant pe parcursul multor decenii a acordat o importanţă deosebita acestui mecanism în 

dezvoltarea personalităț ii şi simț urilor morale ale omului, în comunicare. Dezvoltarea empatiei 

este importantă, mai ales, în timpul preadolescenț ei, atunci când la preadolescenț i se dezvoltă 

intensiv valorile morale, noile perspective asupra vieț ii ș i asupra relaț iei dintre oameni. 

I.Volocicova consideră că în preadolescenţă şi adolescenţă, deosebit de mare este nevoia de 

relaţii de prietenie, care presupun aspiraţia către înț elegerea şi acceptarea totală a altuia, definirea 



caracterului comunicării personale şi intime cu colegii, şi, mai tirziu, cu adulţii importanţi pentru 

preadolescent. În acelaș i timp, empatia în cele mai multe studii este văzută ca o condiț ie necesară 

pentru implementarea cu succes a procesului de interacț iune interpersonală. „Secretul unei relaţii 

de succes între oameni este utilizarea empatiei în valoarea ei constructivă, pozitivă, prietenoasă, 

creatoare . 

În cercetarile efectuate de T.Gavrilova, L.Siviţcaia, în rîndurile preadolescenţilor încep, pentru 

prima dată, să apară diferenţe de sex în atitudinea faţă de diferite obiecte ale empatiei. Deşi 

preadolescenţii sunt capabili de a lua în consideraţie contextul social în reacţiile sale, frica la această 

vârstă, cel puţin, în rândurile băieţilor, este ca un tabu, a fi „fricos” înseamnă a deţine un statut 

social mai jos şi, de obicei, persoana fricoasă este izolată social în grupul său de semeni. Spre 

exemplu, preadolescentele au, în general, un grad mai mare de empatie pentru animale, decât 

băieț ii. Acest fapt poate fi considerat rezultatul asimilării mult mai devreme a normelor morale, 

precum şi predispunerea fetelor pentru comunicare, dorinţa lor de a avea recunoaș tere în relaţiile 

interpersonale, în timp ce băieț ii sunt mai orientaţi pe realizări de fond . Astfel de diferenţe I. 

Iusupov le explică prin caracteristicile de socializare a fetelor, ce se manifestă la ele în conformism 

şi în căutarea aprobării sociale [3]. 

Aceste cercetări ce au ca scop studierea empatiei la preadolescenţi, vorbesc despre legăturile 

profunde dintre empatie şi comportamentul moral. Normele morale, învăţate pe parcursul etapelor 

anterioare de dezvoltare, încep să se manifeste în acţiuni şi hotărîri. Copiii cu un nivel înalt de 

empatie au tendinţa de a-şi explica nereuşitele prin cauze interne, în timp ce copiii cu un nivel scăzut 

de empatie le atribuie cauze externe. 

Empatia ca o educaţie psihică personală, ajungînd exprimarea sa maximă în timpul pubertătii, 

este în continuare un comportament prosocial stimulant şi altruist. În unele studii din străinatate, 

privind vîrsta preadolescentă şi adolescenţa, este descris efectul de transfer a experienţelor empatice 

din copilărie în tinereţe şi maturitate cu păstrarea semnificaţiei emoţionale. C. Rogers afirma că „în 

cazul în care copil fiind, preadolescentul a avut parte de înţelegere empatică reciprocă cu părinţii, 

atunci la maturitate reacţionarea la mediu nu provoacă emoţii negative, şi invers: unii, pe parcursul 

întregii vieţi, transpun asupra altora ura faţă de părinţii lor. 

Există o contradicţie la acest aspect, ce constă în faptul că preadolescenţa este o perioadă 

senzitivă în formarea empatiei, iar, pe de altă, parte pentru preadolescenţi este tipică instabilitatea 

emoţională, ceea ce complică eficacitatea procesului. 

În preadolescenţa, cînd motivatia prosocială actionează la un nivel semnificativ, principiile 

morale şi convingerile actionează în calitate de comportament motivant, empatia devine un motiv 

mult mai puternic în comportamentul în favoarea altuia. Experimentele facute de psihologii ruşi, 

printre care T.P.Gavrilova, pe şcolarii mici şi preadolescenţi, au arătat o tendinţă de scădere 

spontană, odată cu vîrsta, a reacţiilor empatice de compătimire şi întelegere. Cercetările potenţialului 

empatic în rîndul preadolescenţilor de 14-15 ani din mediul rural, efectuate de I.Yusupov, ne permit 

să vorbim de păstrarea aceleiaşi tendinţe continue de scădere a nivelului empatiei, compasiunii şi 

comportamentului altruist . 

Dacă vîrsta preadolescentină este critică în formarea personalităţii şi decisivă în planul 

formării trăsăturilor de caracter, atunci, începînd cu perioada adolescenţei modificările ulterioare în 

trăsăturile de caracter pot avea loc doar sub influenţa unor acţiuni puternice; la fel şi nivelul 



empatiei poate fi modificat de fapte şi persoane cu care are de-a face o anumită personalitate în 

diferite condiţii. 

În final putem spune că la preadolescenţi empatia devine un motiv puternic în comportamentul 

în favoarea altuia, se manifestă deplin în nevoia de relaţii de prietenie, care presupun aspiraţia către 

întelegerea şi acceptarea totală a altuia şi, în cele mai multe studii, este vazută ca o condiţie necesară 

pentru implementarea cu succes a procesului de interacţiune interpersonală, proces atît de important 

în dezvoltarea armonioasă a personalităţii preadolescentului. 
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