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Feluri de cunoaștere [1]

Cunoaștere științifică, rațională

• Metoda experimentală, 
observația; 
• Double blind controlled trial

• Cuantificare

• Comunități de cunoaștere, 
ecosistemul publicațiilor
• Double blind review

• Sinteze sistematice, meta-analize

Exemple: fapte științifice

• Viruși, bacterii

• Interacțiunea corpurilor vii cu 
mediul
• Nutrienți

• Toxine

• Medicamente

• Vaccinuri



Feluri de cunoaștere [2]

Pseudo-știință & para-știință

• Pseudo-știința: continuitate cu 
știința
• Demarcare continuă

• Controverse

• Texte & fapte comune

• Para-știința
• Comunități de cunoaștere 

metodică distincte de știință

Exemple

• Pseudo-știință
• Homeopatia (persistentă)

• Testul vindecării

• Curente anti-vaccin
• Testul suspiciunii, neconcordanței

• Para-știință
• Astrologia (persistentă)

• TV Tropes

• Quantified self



Feluri de cunoaștere [3]

Cunoaștere experiențială, cotidiană

• Construcția socială a realității
• Semnificații 
• Organizare socială

• Indivizii construiesc lumi 
împărtășite
• Fapte comune
• Povești comune

• Personaje tipice
• Orizonturi ale posibilității & 

imposibilității

Exemple

• Comunități pro / anti vaccin

• Fumători de trabuc

• Utilizatorii unor mega-doze de 
Vitamina C

• Comunități de pacienți 
homeopatici

• Comunități de medici homeopați



Vaccinul Human Papilloma Virus







http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2016/01/INFORMARE-CAMPANIE-SEPCCU-2017.pdf



       

    

        

         

         

     

                   

                            

             

      







HPV - Human 
Papilloma Virus

• Very common virus

• HPV infection can cause cancers of the cervix and sexual 
organs, back of the throat in women & men

• Yearly HPV causes 30,700 cancers in men and women

• HPV vaccination can prevent about 28,000 (70%)

• HPV vaccination is recommended for 11 and 12 year-old girls. It 
is also recommended for girls and women age 13 through 26 
years of age who have not yet been vaccinated

• Vaccination is recommended for males aged 13 through 21 
years who have not already been vaccinated; males aged 22 
through 26 years may be vaccinated

https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html



Nutrienți, 
calorii

Stiinta alimentației



















Astrologia
Zodiac, horoscop



https://www.realitatea.net/horoscop-15-ianuarie-2018-zodia-ce-intampina-evenimente-nea-teptate_2131790.html







Psihologia, sociologia
Cunoaște-te pe tine însăți

Libertatea este necesitatea bine înțeleasă






