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Imaginați-vă pentru un moment că sunteți 
creierul vostru! 

Cum ar fi dacă am fi protejați de cutia 
craniană, încercând să ne dăm seama de ce 
se petrece în lume. 

Acolo, înlăuntru nu este nici o lumină, nici 
un sunet, nici nimic altceva. 

Este doar întuneric și liniște. 



▪ Perspectiva clasică asupra percepției susține că există o 
realitate obiectivă care este independentă de mintea 
noastră iar simțurile reprezintă o fereastră transparentă spre 
această lume obiectivă. 

▪ În esență percepția nu face decât să citească datele 
senzoriale.  

▪ Când încearcă să formeze o percepție creierul nostru 
lucrează cu o serie de semnale electrice care sunt doar 
indirect relaționate cu obiectele din lumea exterioară 

▪ Aceste semnale electrice nu vin etichetate ca atare (este un 
proces pe care îl învățăm prin încercare și eroare) 



Hermann von Helmholtz (fizician și fiziolof gemnan din sec XIX) 

▪ Percepțiile sunt de fapt niște procese de inferență. 

▪ Conținutul percepțiilor nu sunt date exclusiv de informațiile 
senzoriale ci de combinația dintre aceste informații cu 
credințele despre cauzele lor.

▪ Putem doar să inferăm ceeea ce există în lume pornind de la 
imputul senzorial.  



Cum percepem culorile? Ce culori are rochia 
din imagine?

Percepția cromatică are de-a face cu 
modul de interpretare al luminii 
ambientale 

Asumpția unui câmp ambiental albastrui 
duce la percepția alb-auriu

Asumpția unui câmp ambiental mai 
aproape de galben – duce la percepția 
albastru–negru

Simplul fapt că oamenii au experiențe 
diferite și se raportează la ele cu atâta 
încredere – reflectă faptul că percepțiile 
noastre sunt niște construcții interioare, 
modelate de idiosincraziile biologiei și ale 
istoriei noastre de viață. 

Vedeti The dress la https://en.wikipedia.org/wiki/The_dress



▪ Spectrul vizual uman reprezintă doar o nișă relativ îngustă. 

▪ Percepem semnale vizuale între frecvențele joase de infra-roșu și 
frecvențele înalte de ultraviolete. 

▪ Fiecare culoare pe care o percepem este doar pată din această 
felie subțire din realitate. 

▪ Experiențele noastre perceptive nu pot fi o reprezentare 
comprehensivă a unei lumi obiective care există în exterior. 

▪ Culorile percepute reprezintă de fapt interacțiunea dintre lumina 
reflectată de o suprafață și iluminarea din acea încăpere sau 
spațiu în care ne aflăm. 

▪ Percepția culorilor depiunde de felul în care creierul nostru face 
inferențele despre cum funcționează aceste interacțiuni 
(ghicește!) 



Attention blindness

Numărați de câte ori pasează mingea echipa îmbrăcată în alb 

▪ Dacă acordăm atenție unui set de date (echipa în alb) atunci 
celălalt set de date (echipa în negru) va avea o influență 
semnificativ mai mică în a informa percepțiile noastre. O cameră 
video NU are astfel de preferințe



HALUCINAȚII CONTROLATE

Anil Seth (2021)
”Percepția nu este o fereastră transparentă 
spre lume pe care dacă o păstrăm curată vom 
putea vedea bine ceea ce se întâmplă afară.”

”Experiențele perceptive sunt niște fantezii 
neuronale care sunt relaționate cu lumea 
(obiectivă) printr-un proces continuu de 
aproximare, sunt niște halucinații controlate.”

”Am putea spune că toată lumea halucinează 
tot timpul.”

”Doar că atunci când cădem de acord asupra 
halucinațiilor noastre – ne-am decis să numim 
asta realitate!”



Sins of omission (distorsiuni prin omitere)

efemeritatea (caracterul trecător) – pierderea informaţiilor din 
memorie odată cu trecerea timpului,

neatenţia (absentmindedness) – probleme la interfaţa dintre
atenţie şi MLD,

blocajele – eşecul în a ne reaminti informaţii din MLD

Sins of comission (distorsiuni prin comitere) 

atribuirea eronată (misattribution) – o memorie este atribuită
unei alte surse decât cea reală,

sugestibilitatea – când cineva este condus să creadă un 
neadevăr (să aibă o reamintire, recunoaştere falsă) printr-o 
întrebare sugestivă sau prin sugestiile primite de la altă
persoană,

biasările (distorsiunile) – se referă la influenţa pe care propria
noastră persoană – propriile credinţe, expectanţe, dorinţe – o 
are asupra memoriei,

persistenţa – se referă la apariţia continua, automată
(nedorită) a unei amintiri pe care am preferă să o dăm uitării

Distorsiunile pot fi la nivelul encodării, stocării și reactualizării 
(adică la toate nivelurile de procesare)



În evaluarea situațiilor cu care venim în contact facem anumite distorsiuni sistematice 
care tind să ne conducă în direcții predictibil eronate

Aproximativ 200 de distorsiuni



Dacă la tot acest cocktail de 
procesări cognitive adaugam 

• o cantitate de alcool sau 

• cateva substanțe psihedelice 

Atunci percepțiile noastre vor 
aluneca foarte ușor spre universuri 
perceptive paralele populate de 
personaje exotice. 



Criteriu Sistemul 1 Sistemul 2 

Control voluntar 

Este impulsiv și intuitiv 

Nu oferă senzația de control voluntar 

Abilități înnăscute comune cu alte animale 

Responsabil de autocontrol, precaut, rațional 

Experiența subiectivă de activism, alegere, 

solicitare, concentrarea atenției (pe activități 

mintale solicitante), vigilență 

Resurse  

Funcționează automat și rapid, cu effort și consturi 

reduse 

Oferă senzația de lejeritate cognitivă (de 

familiaritate, de bună dispoziție, de ușurință, de 

adevăr, de claritate, intuitie, creativitate, emoții 

pozitive)  

Funcționează într-un regim confortabil de efort 

scăzut (are o viteză naturală) 

Oferă senzația de încordare cognitivă și dificultate  

Face operații trudnice = funcționarea complexă 

necesită resurse cognitive și energetice importante 

Legea efortului minim = repulsia de-a investi mai 

mult efort decât este necesar (leneș)  

 



Criteriu Sistemul 1 Sistemul 2 

Funcții  

 

• Generează continuu impresii, emoții, intuiții și înclinații 

(care devin imputul cu care operează S2);  

• Asociază senzația de lejeritate cognitivă cu iluzia de 

adevăr, emoții pozitive și vigilență redusă 

• Diferențiază noutatea de obișnuit 

• Face inferențe și inventează cauze și intenții 

• Neglijează ambiguitatea și reduce îndoiala 

• Este înclinat să creadă și să confirme 

• Exagerează consistența emoțională (efect de halo) 

• Se concentrează pe dovezile prezente și ignoră dovezile 

absente = ceea ce vezi este tot ceea ce există (WYSIATI) 

• Folosește reprezentări prototipice/medii, nu integrează 

informațiile 

• Substituie uneori o întrebare mai ușoară uneia care este 

mai dificilă (și răspunde la întrebarea mai ușoară) 

(euristică) 

• Este mai sensibil la schimbări decât la stări (teoria 

prospectivă)* 

• Supraapreciază probabilitățile scăzute* 

• Reacționează mai puternic la pierderi decât la câștiguri 

(aversiune la pierdere)* 

• Tinde să încadreaze o decizie într-un context restrâns, 

izolând fiecare decizie față de ansamblu. Nu poate procesa 

simultan mai multe subiecte. 

 

• Monitorizează și aprobă de cele mai multe ori 

impresiile și intuițiile primite de la S1 și astfel ele 

se transformă în credințe, atitudini și intenții   

• Capabil de autocontrol, poate să respecte 

regulile 

• Compară obiectele folosind criterii clar definite,  

• Face alegeri deliberate si calcule complexe,  

• Construiește raționamente urmând o serie 

ordonată de pași 

• Capabil să configureze sarcina: (ex: programează 

memoria să se supună unor instrucțiuni care trec 

peste reacțiile uzuale)  

• Decide amploarea verificărilor și inspectărilor  

deliberate (ex: a unor argumente) 

• Poate întru câtva să infuențeze modul de 

funcționare a S1 

• În mod normal ar trebui să aibă ultimul cuvânt 

(DAR NU-L ARE!) 

 



Iluzia maestriei (a priceperii sau competenței)

▪ La bursă sunt tranzacționate miliarde de acțiuni zilnic

▪ Cumpărătorii cred că prețul este prea mic și o să crească / va da rezultate bune

▪ Vânzătorii cred că prețul este prea mare și o să scadă / va da rezultate slabe 

▪ Kahneman – Care este rolul distorsiunilor în evaluarea riscului unor investiții 
finaciare? 

▪ BD cu rezultatele investiționale ale 25 consultanți finaciari timp de 8 ani 

▪ A căutat să vadă dacă anumiți consultanți au obținut consecvent rezultate mai 
bune

▪ Media coeficienților de corelația dintre ierarhia performanței consultanților de la 
finele fiecărui an = 0,01 NU exista nici o diferență de măiestrie!

▪ Firma recompensa norocul ca și cum ar fi fost măestrie!

▪ Consilierii aveau pur și simplu încredere subiectivă că ei se descurcă mai bine 
decât piața

▪ Increderea subiectivă în validitatea unei judecăți este o emoție ce reflectă 
coerența informațiilor și lejeritatea cognitivă (individul a construit o istorie 
coerentă în mintea lui)

▪ Credința în măestria lor era susținută de faptul că exista o comunitate de indivizi 
care împărtășeau aceleași convingeri



Tetlock 
Interviuri cu 284 de specialiști din zona tendințelor politice și 
economice

Să estimeze probabilitatea ca anumite evenimente să survină în 
viitorul nu foarte îndepărtat

A adunat 8000 de predicții 

Pentru fiecare predicție 

– se menține stasus-quo 

- crește libertatea politică și prosperitatea economică

- scade libertatea politică și prosperitatea economică 



Tetlock 
Rezultate devastatoare 

Experții s-ar fi descurcat mai bine dacă ar fi atribuit celor 3 
categorii de predicții ponderi egale (33,33%) 

Dar ei în realitate s-au descurcat mai rău!

Evoluția evenimentelor este imprevizibilă (mai ales pe trmen 
lung) datorită interacțiunilor complexe și greu de anticipat 
dintre ele!

Anumite tendințe pe termen scurt au șanse mai mari să fie 
prevăzute corect!



Interacțiunea motivație – distorsiuni 

▪ ”Motivul principal pentru care oamenii evită să folosească trenul 
rațiunii este că pur și simplu nu le place destinația. Ar putea 
ajunge la o concluzie care nu este în interesul lor.” (Pinker, 2021, 
p. 290)

▪ ”Este dificil să faci ca o un om să înțeleagă ceva, când salariul lui 
depinde de a nu înțelege acel lucru.” (Upton Sinclaire, citat de 
Pinker, 2021, p 290-291)

▪ Când un cuplu dorește să cumpere un apartament 

Fiecare dintre cei doi parteneri va argumenta de ce apartamentul 
care se întâmplă să fie poziționat mai aproape de serviciul lui/ei 
este superior sub aspectul unor factori obiectivi ca spațiul, raportul 
preț-calitate etc

▪ Fanii echipelor sportive identifică semnificativ mai multe greșeli la 
echipa adversă 



Zgomotul 
▪ Imaginați-vă că patru echipe (fiecare alcătuită din 5 persoane) 

participa la un concurs de tragere la țintă. Fiecare echipă folosește 
aceeași pușcă și fiecare persoană poate să tragă o singură dată la țintă. 

Avantajul acestei perspective = știm unde este centrul fiecărei ținte!

Distorsiunea (BIAS) = media erorilor (the average of errors)

Zgomotul (NOISE) = variabilitatea erorilor (the variability of errors)

Both biases and noise play equivalent roles in the error equation!



Zgomotul 

▪ Dacă privim spatele țintelor = nu știm unde este centrul fiecăreia!

▪ Noise = diferențe intra- și inter-individuale la evaluarea aceleiași situații

▪ Nu este necesar să știm cine are dreptate ca să putem vedea cât de mult 
diferă între ele evaluările făcute pentru același caz. 

▪ Putem să recunoaștem și să măsurăm zgomotul fără să știm nimic 
despre țintă sau despre distorsiuni.



Zgomotul 

Domenii zgomotoase 

▪ Medicina

▪ Prevederea viitorului 

▪ Deciziile legate de adopție

▪ Deciziile legate de acordarea azilului (politic) 

▪ Deciziile legate de angajarea personalului

▪ Deciziile din domeniul juridic (ex. sentința pentru comiterea unei 
fapte penale, identificare amprentelor)

▪ Medici diferiți evaluează același pacient și propun diagnostice 
diferite

▪ Același medic care evaluează separat (după un interval de timp) 
același set de date despre un pacient și propune diagnostice 
diferite



Noise is statistical
(Kahneman et al., 2021)

▪ Noise is inherently statistical: it becomes visible only when 
we think statistically about an ensemble of similar 
judgments. 

▪ Noise = the range of possibilities when you and others 
consider how to predict a future outcome. It is the scatter 
of the hits on the target. 

▪ Causally, noise is nowhere; statistically, it is everywhere.

▪ Unfortunately, taking the statistical view is not easy. We 
effortlessly invoke causes for the events we observe, but 
thinking statistically about them must be learned and 
remains effortful. 

▪ Causes are natural; statistics are difficult.



Complex patterns

▪ Multiple, conflicting cues create the ambiguity that defines difficult judgment 
problems. Ambiguity also explains why complex problems are noisier than simple 
ones. The rule is simple: if there is more than one way to see anything, people will 
vary in how they see it. People can pick different pieces of evidence to form the core 
of their narrative, so there are many possible conclusions. If you found it difficult to 
construct a story that makes sense of Julie 2.0, you can be quite certain that other 
readers will construct different stories that justify judgments other than yours. This is 
the variability that produces pattern noise.

▪ When do you feel confident in a judgment? Two conditions must be satisfied: the 
story you believe must be comprehensively coherent, and there must be no 
attractive alternatives. Comprehensive coherence is achieved when all the details of 
the chosen interpretation fit with the story and reinforce each other. Of course, you 
can also achieve coherence, albeit less elegantly, by ignoring or explaining away 
whatever does not fit. It is the same with alternative interpretations. The true expert 
who has “solved” a judgment problem knows not only why her explanatory story is 
correct; she is equally fluent in explaining why other stories are wrong. Here again, a 
person can gain confidence of equal strength but poorer quality by failing to consider 
alternatives or by actively suppressing them.

▪ The main implication of this view of confidence is that subjective confidence in one’s 
judgment by no means guarantees accuracy. Moreover, the suppression of 
alternative interpretations—a well-documented process in perception—could induce 
what we have called the illusion of agreement (see chapter 2 ). If people cannot 
imagine possible alternatives to their conclusions, they will naturally assume that 
other observers must reach the same conclusion, too. Of course, few of us have the 
good fortune of being highly confident about all our judgments, and all of us have 
had the experience of uncertainty, perhaps as recently as your reading about Julie 
2.0. We are not all highly confident all the time, but most of the time we are more 
confident than we should be.

file:///C:/Users/Bogdan/AppData/Local/Temp/u01xilsf.w1k/OEBPS/part0009.xhtml


▪ ”Atunci când se amestecă, factorii emoționali, cognitivi și sociali 
care susțin optimismul exagerat [și alte distorsiuni sau zgomote] 
produc o băutură amețitoare ce îi fac uneori pe oameni să își
assume riscuri pe care le-ar fi evitat dacă ar fi cunoscut șansele de 
reușită.” (Kahneman, 2011)

Pieter Bruegel cel tânăr – Parabola orbilor 

▪ Umblăm în lume asemenea unor persoane cu vedere limitată în 
timp ce creierul nostru produce constant halucinații controlate pe 
care le interpretăm ca și cum ar fi o descrie obiectivă a lumii 
reale.  



Când putem avea încredere în predicțiile experților?

▪ Garry Klein – Naturalistic Decision Making (NDM) Procesele decizionale în 
condiții naturale

▪ Critică paradigma Heusristics and Biases (HB) Euristici si distorsiuni –

▪ O consideră excesiv de centrată pe eșecuri și inspirată de studii de 
laborator desfășurată în condiții artificiale

▪ Unde este hotarul dintre aspectele pozitive ale intuiției și limitele sale? 

▪ Intuiția – Herbert Simon – Situația i-a dat un indiciu, acest ndiciu i-a oferit 
expertului acces la o informație stocată în memorie, iar informația îi 
furnizează răspunsul. Intuiția nu e nici mai mult nici mai puțin decât 
recunoaștere. 

▪ Magia intuiției = memorie 



Putem evalua intuiția expertă dacă estimăm

▪ Regularitatea mediului (crește valoarea intuiției dacă mediul conține regularități)

Nu putem da credit intuiției dacă mediul nu conține regularități stabile!

▪ Istoria învățării expertului în acel mediul (crește dacă are o experiență lungă)

Domenii care indeplinesc aceste condiții: 

▪ șah, bridge, poker  

▪ Alte situații complexe dar fundamental ordonate: medicină (ex. Anesteziști = feedback 
imediat vs radiologi = feedback indepărtat și ambiguu), sport, pompieri

▪ În medii zgomotoase (ex: politologie, borkeraj, psihoterapie) algoritmii sunt mai
performanți și îi depășesc în mare măsură pe oameni

▪ NU contează aproape deloc încrederea subiectivă (de/în sine) a expertului! 



Câteva posibile soluții

Detașare / Defuziune 
▪ Dați un nume minții dvs. și ascultați-o politicos

Dacă mintea dvs. ar avea un nume ar deveni și mai evident faptul că 
”ea” este diferită de ”dvs.” 

▪ Nesupunere intenționată 

A face un lucru în timp ce spui că NU poți să faci acel lucru

▪ Priviți gândurile ca și cum ar fi niște obiecte

Imaginați-vă că unul din gândurile dvs. ar fi poziționat chiar în fața 
dvs. și adresați-vă câteva întrebări cu privire la el. 

Dacă ar avea o dimensiune, cât de mare ar fi? Dacă ar avea o formă, 
ce formă ar avea? Dacă ar avea o culoare, ce culoare ar avea? Dacă s-
ar deplasa cu viteză, cât de repede ar merge? Dacă ar avea putere, 
cât de multă putere ar avea? Dacă ar avea o textură, cum s-ar simți la 
atingere suprafața lui? Dacă ar avea consistență, cât de tare sau 
moale ar fi?

▪ Scrieți-l invers: PROST - TSORP

▪ Rostiți-l cu diferite voci (Donald duck)



Listă de observare a distorsiunilor
(Kahneman et al., 2021)  

1. Check for Self-interested Biases
▪ Is there any reason to suspect the team making the recommendation of 

errors motivated by self-interest?
▪ Review the proposal with extra care, especially for overoptimism.

2. Check for the Affect Heuristic
▪ Has the team fallen in love with its proposal?

3. Check for Groupthink
▪ Were there dissenting opinions within the team?
▪ Were they explored adequately?
▪ Solicit dissenting views, discreetly if necessary.

4. Check for Saliency Bias
▪ Could the diagnosis be overly influenced by an analogy to a memorable 

success?
▪ Ask for more analogies, and rigorously analyze their similarity to the 

current situation.

............



O sedința pre-mortem 

Cu puțin înainte de luarea unei decizii este convocată o 
întâlnire a experților si li se spune:

”Imaginați-vă că suntem la anul (peste 3 ani) pe vremea
aceasta. Am inplementat planul existent acum. Rezultatul a 
fost un dezastru. Vă rugăm să scrieți în 5-10 minute rezultatul
acestui dezastru.”

Avantaje

▪ Învinge gândirea de grup (grupthink)

▪ Eliberează imaginația

▪ Legitimează îndoiala



Soluții specifice pentru 
Eroarea sofistică a planificării

Sondaj în rândul persoanelor care au decis să își remobileze bucătăria (2002, US)

▪ Se așteptau să plătească în medie 18 658 $

▪ Au plătit în medie 38 769 $

▪ Contractorii de renovări știu că cel mai mare profit aduc adausurile la 
planurile inițiale

Proiectele de căi ferate efectuate între 1969 si 1998

▪ 90% au supraestimat numărul de pasageri care vor circula cu trenul

▪ Au depășit în medie costurile cu 45%

▪ Chiar dacă deficitele de pasageri au fost date publicității – ele nu au fost
utilizate în estimările ulterioare (experții nu s-au bazat/nu au consultat
datele publicate)



Eroarea sofistică a planificării

Scottish Parliament – Edinburgh (10 x underestimation)

▪ July 1997, the new Scottish Parliament building was estimated to cost up to £40 
million.

▪ June 1999, the budget for the building was £109 million. 

▪ April 2000, legislators imposed a £195 million “cap on costs.” 

▪ November 2001, they demanded an estimate of “final cost,” which was £241 million. 

▪ That final cost rose twice in 2002, ending the year at £294.6 million. 

▪ It rose three times more in 2003, reaching £375.8 million by June. 

▪ The building was finally completed in 2004 at an ultimate cost of £431 million.



Eroarea sofistică a planificării
sau când folosim cel mai bun scenariu posibil

▪ Este nerealist de aproape de scenariile celui mai bun caz posibil

Soluții specifice

▪ Identificați o clasă de referință adecvată

▪ Obțineți datele statistice ale clasei de referință (cost pe km de 
autostradă, timp de execuție, depășirea bugetului de cheltuieli etc)

▪ Folosiți informațiile specifice ale cazului vostru ca să ajustați predicția
de bază



Strategii generale pentru 
a contracra zgomotul

▪ Build competence or expertise

▪ Replace judgment with rules (when possible)

▪ Select competent judges 

▪ Conduct a noise audit 



Noise audit 

▪ Scop – să identificăm prezenta zgomotelor (și a distorsiunilor)

▪ Necesită efort și atenție la detalii (rezultatele depind de acest lucru)

▪ Fiecare detaliu trebuie gândit având în vedere un public ostil

▪ Putem să invităm persoanele cele mai sceptice să fie autorii auditului

▪ Merită să fie implementat dacă avem încredere că în cazul în care este 
identificată prezenta clară a zgomotului (evaluatorii iau decizii mult diferite) 
oamenii din acea companie sunt dispuși să accepte acest lucru.  

Echipa de lucru

▪ Experți care construiesc unul sau mai multe cazuri care urmează să fie 
analizat/e

▪ Este recomandat ca aceste cazuri (simulari credibile)

▪ să poată fi rezolvate pornind de la informații scrise

▪ să fie exprimate în rezultate numerice

▪ Membrii colectează datele, fac analizele, construiesc raportul final

▪ Este important ca membrii echipei să considere că acesta este un PROIECT 
INTERN, AL LOR (nu impus din afară)



Noise audit 
Clientul (sau liderul organizației)

▪ Pentru ca auditul să aibă un efect real trebuie să implice de la început conducerea organizației 
(oameni cu putere de decizie)

▪ Scepticismul inițial al liderului poate fi un avantaj dacă este însoțit de o atitudine deschisă / curioasă 
și de disponibilitatea de a face schimbări

Evaluatorii

▪ Clientul (liderul organizației) decide care sunt departamentele firmei care vor fi auditate

▪ Din fiecare departament sunt selectați mai mulți evaluatori (judecători) care în mod normal iau 
decizii în numele firmei 

▪ Evaluatorii ar trebui să fie echivalenți între ei / interschimbabili 

Ședința premergătoare cu leaderii organizației

▪ Materialele care prezintă cazurile sunt discutate/anaizate cu leaderii firmei

▪ Scopul     - a vedea ce obiecții se ridică cu privire la designul auditului 

- a solicita predicțiile liderilor privind nivelul de zgomot (așteptările lor)
- a obține acordul conducerii de-a accepta rezultatele 

▪ Care ar fi diferențele acceptabile între doi evaluatori diferiți?  

▪ Care ar fi pentru sub aspect financiar nivelul maxim acceptabil privind dezacordul între evaluatorilori?

▪ Care sunt costurile asociate cu o eroare în evaluare (prea mare sau prea mică)  cu 15%?



Noise audit 
Faza de implementare

▪ Șeful departamentului este informat că ”Firma este interesată să vadă cum se iau decizii în acest 
departament”   

▪ Evaluatorii sunt invitați să participe la exercitiu (să iși ia câteva ore pentru acest lucru)

▪ Se asigură anonimatul / răspunsurile nu pot fi asociate cu persoane

▪ Nu există consecințe negative indiferent de răspuns

▪ Evaluatorii ar trebui să lucreze separat (să nu comunice între ei pe perioada exercițiului)

▪ La finalul fiecărui caz evaluatării sunt invitați să răspundă la un chestionar care măsoară 
▪ factorii cheie care au determinat alegerea unei soluții (întrebare deschisă)
▪ listă cu detaliile cazului – să evalueze importanța fiecărui detaliu
▪ item legat de perspectiva exterioară – cum se situează cazul analizat față față de media 

cazurilor din aceeași categorie 

Analiza rezultatelor 

▪ Făcută de echipa de lucru

Concluzii si recomandări

▪ privind amploarea zgomotelor și 

▪ soluții de reducere a distorsiunilor și de sporire a igienei deciziilor



Alte strategii generale 

Să ne alegem cu grijă bătăliile 

▪ Majoritatea timpului S1 este este responsabil de modul în 
care este gestionat conținutul mental în timp ce S2 ncesită 
resurse atenționale și energetice substanțiale care sunt 
disponibile în cantiăți limitate 

Să îmbrățișăm un scepticism sănătos

▪ Să avem o încredere rezervată în ceea ce ne spune mintea 
noastră, să ne întrebăm dacă am folosit S1 sau S2, ce 
distorsiuni ne plac cel mai mult 

▪ Să punem la îndoială argumentele noastre / să plecăm de la 
premiza scepticului care nu le consideră adevărate (în 
bătăliile care contează)



Debiasing is hard

▪ Teaching people to avoid biases is hard / more challenging than it 
seems 

▪ People struggle to apply what they have learned to a different 
context, to recognize that the new problem is similar to the one 
you have seen elsewhere 

▪ One cannot be sure that one specific bias is the only bias there is 
in that context or the main one 

▪ Multiple psych biases may be at work and it is difficult to know 
exactly which one is affecting the judgment 

▪ In many situation the likely direction of error is not known in 
advance 

▪ Debiasing works if the general direction of error is previously 
known and manifests itself as a clear statistical bias  



Daniel Kahneman - Un celebru necunoscut 

Chiar dacă Daniel Kahneman a obținut premiul Nobel pentru 
Economie în anul 2002, chiar dacă și-a publicat ideile în 
articole științifice și cărți, chiar dacă a vorbit despre ele pe 
toate canalele de conmnicare posibile – cei mai mulți oameni 
nici măcar nu au auzit de existența sistemlui 1 și a sistemului 
2. 

Cu toate astea, fiecare folosește zilnic procesările specifice 
ambelor sisteme cel mai probabil fără să înțeleagă diferența 
dintre ele, fără să le pondereze diferit, fără să investească în 
mod sistematic efortul necesar pentru a contracara tendințele 
spontane de distorsiune și zgomotele lipsite de efort care sunt 
atât de specifice sistemului 1.     



Am putea îmbrățișa 
o astfel de atitudine? 

Intellectual Humility Scale (Leary et al., 2017 Cognitive and Interpersonal Features 
of Intellectual Humility)

▪ I question my own opinions, positions, and viewpoints because they could be 
wrong.

▪ I reconsider my opinions when presented with new evidence. 

▪ I recognize the value in opinions that are different from my own. 

▪ I accept that my beliefs and attitudes may be wrong. 

▪ In the face of conflicting evidence, I am open to changing my opinions. 

▪ I like finding out new information that differs from what I already think is true.

▪ Cursuri online Intellectual Humility: Theory (C1) & Practice (C2) –
https://www.coursera.org/learn/intellectual-humility-practice


