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ABORDAREA EVALU RII CA  
PROBLEMATIC  A SENSULUI 

 

Carolina PLATON 

 

În literatura de specialitate care abordeaz  problematica evalu rii 
în înv mânt sunt analizate dou  mari direc ii de cercetare, dou  
modalit i de a concepe câmpul de studiu al evalu rii, dou  posturi 
epistemologice: evaluarea ca ,,m surare”, care d  prioritate produsului, 
şi evaluarea ca ,,gestiune”, care se focalizeaz  pe proceduri. Aceste 
dou  concep ii sunt prezentate în ordinea care respect  cronologia 
perioadei lor de hegemonie în câmpul ştiin ific al evalu rii.  

În prezent, cercet rile se orienteaz  tot mai mult spre o viziune a 
evalu rii ca ,,problematic  a sensului” centrat  pe proces. Aceast  
matrice teoretic , fiind în dezvoltare, poate fi privit  doar ca un 
ansamblu de perspective care urmeaz  a fi cercetate. Ce ar putea 
prezenta modelele evalu rii ca problematic  a sensului: modele ale 
sistemelor complexe sau ale evalu rii ca şi complexitate? Includerea 
într-o re ea de semnifica ii multireferen iale a problemei valorii a ceea 
ce se face? Reglarea, de exemplu, conceptualizat  mai întâi în modelul 
cibernetic (ca practic  sistematic  a retroac iunii), iar apoi în modelul 
sistemic (sub forma unui sistem de regl ri care piloteaz  practica 
evaluativ ) se reg seşte ast zi în evaluarea-reglare complex . În opi-
nia cercet torilor, deşi trecerea de la cibernetic  la sistemism nu este 
decât o schimbare de model în interiorul matricei teoretice (evaluarea 
ca gestiune), trecerea de la evaluarea în cadrul sistemismului la eva-

luarea-reglare complex  poate fi o ocazie de a schimba matricea teo-
retic : de la evaluarea ca gestiune la evaluare ca problematic  a sen-

sului [2]. Trecerea la o alt  epistem  înc  nu este deschis , deoarece în 
acest caz ar trebui ca evaluarea în cadrul sistemismului (studiul sis-

temelor ,,complexe”) s  ofere locul evalu rii ca şi complexitate, eva-
lu rii-interpretare. O ordonare este departe de a fi f cut , fiind devre-

me de a vorbi despre modele distincte în aceast  paradigm  teoretic , 
îns  ipoteza complexit ii provoac  la noi abord ri şi cercet ri. 

Or, evaluarea repune problema func ion rii sale ca domeniu de 
cercetare şi, concomitent, reapare problema sensului, a semnifica iei 
practicilor sale. E de men ionat c  înc  în 1986, trasând distinc ia 
fundamental  între evaluare şi control, cercet torii [6] au subliniat c  
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evaluarea, contrar controlului, este c utarea sensului. Îns , în loc s  se 
schimbe practicile, s-a schimbat doar vocabularul, observându-se 

tendin a de a vorbi despre evaluare acolo unde este vorba de control 
deghizat. De fapt, no iunile de control şi de evaluare corespund şi se 
opun concomitent într-o rela ie de bipolaritate. Scopul procedurilor de 
control este de a compara gradul de conformitate, chiar de identitate 

între un model de referin  şi un fenomen. Controlul se axeaz , deci, 
pe coeren  şi omogenitate. Evaluarea, din contra, se axeaz  pe termen 
de semnifica ie. Ea implic  ideea de sens. Controlul se bazeaz  pe 
dispozitive construite şi cât mai transparente, în timp ce evaluarea 
reprezint  un proces şi un demers care compar  zone de opacitate. 
Aceste premise semantice fiind definite, putem distinge evaluarea 

estimativ  şi evaluarea apreciativ . Prima se orienteaz  mai mult spre 
cantitativ, cuantificarea servind, în acest caz, drept referin . A doua 
privilegiaz  polul calitativ.  

În opinia noastr , ceea ce este specific evalu rii este no iunea de 
valoare, nu în sensul economic, ci în sensul filozofic al termenului. 
Din punct de vedere metodologic, pot fi eviden iate câteva elemente 
de distinc ie între procesul de evaluare şi procedurile de control. Prima 
distinc ie se refer  la variabilele spa iu/timp. Controlul, centrat pe 
spa iu de care are nevoie ca baz  de m surare, se situeaz  în afara 
timpului. Evaluarea, fiind proces, este indisociabil  de no iunea de 
timp, timp nu în sensul de unit i egale decupate, ci în sens de durat  
(trecut, prezent, viitor). A doua distinc ie, de asemenea epistemologic , 
ine de urm torul fapt: controlul relev  din explicativ şi explicat, în timp 

ce evaluarea este de ordinul implic rii. Universul evalu rii, cel al 
implic rii şi al sensului, are pu in comun cu cel al controlului, univers al 
rigorii şi al explicit ii. Îns , în pofida celor men ionate, majoritatea 
practicilor evaluative exclud, în favoarea cercet rii rigorii şi ordinii, 

aceast  c utare a sensului care exist  prin şi pentru subiec i. În acest 
context, în opinia autorilor [6], dou  pericole amenin  evaluarea: a fi o 
simpl  „form ”, un fel de reflectare specular  a realit ii pe lâng  „sens”, 
sau a fi o constatare resemnat  a ambiguit ii şi a complexit ii umane.  

F r  a pune la îndoial  necesitatea m sur rii şi a rigorii în evaluare 
[1], consider m c  o teorie şi o practic  a evalu rii trebuie s  fie 
fondate pe primatul sensului. Opinii similare sunt expuse şi de al i 
autori [1, 4, 5] care, abordând problema evalu rii, accentueaz  
importan a factorului subiectiv în procesul de evaluare. Îns , în pofida 
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celor relatate supra se men ine totuşi un anumit monoteism al juste ei 
procesului ra ional, înc  în apogeul eficacit ii, conform c ruia este 
posibil de a evita subiectivitatea în evaluare. Sensul este devalorizat în 
favoarea cantitativului, în detrimentul unei abord ri în profunzime a 
fenomenelor. Evaluatorul segmenteaz  datele şi rezultatele, neglijând 
existen a umanului. Acest refuz de a lua în considera ie sensul, în 
majoritatea practicilor de evaluare, poate fi explicat prin mai multe 
cauze: 

 abordarea cantitativ  urm reşte scopul de a simplifica proble-
mele, de a reduce complexitatea la structuri pentru a le manipula şi a 
le st pâni mai comod; 
 materialul cantitativ în raport cu cel calitativ are, în aparen , 

un caracter de necomb tut; 
 sub influen a ştiin elor exacte, unii cercet tori din ştiin ele so-

cioumanistice sunt tenta i s  in  cont doar de ceea ce este cuanti-
ficabil, excluzând astfel originalitatea, creativitatea şi afectivitatea. 

O reorientare spre cercetarea sensului, semnifica iei, subiectivit ii 
în evaluare este observat  doar spre sfârşitul secolului XX. F când o 
analiz  a cercet rilor europene şi nord-americane de ultim  or  în 
materie de evaluare, Cardinet [3] men ioneaz  c  o constant  net  se 
degaj  pentru majoritatea dintre ele: luarea în considera ie a punctului 
de vedere subiectiv al persoanelor interesate. Acest punct de vedere se 
raporteaz  la toate nivelurile: predare, înv are, dirijare. Ştiin a se 
vede obligat  s  reintroduc  subiectivitatea în modelele lumii şi, deci, 
s  fac  loc filozofiei şi problemelor de ordin etic. În acest context, 
autorul se pronun  pentru o abordare extins  a evalu rii care permite 
s  se estimeze, în m sura în care este practic realizabil, ansamblul 
factorilor semnificativi, f r  a simplifica pe nedrept complexitatea 
variabilelor care intervin. Totul se complic , men ioneaz  autorul, îns  
anume asta este marca progresului, pentru c  viziunea realului se îm-
bog eşte şi se diversific : noi începem s  gândim complexitatea [3]. 

În contextul celor men ionate, putem face urm toarea constatare. În 
problema evalu rii este important de a ne întreba ce sens, ce 
semnifica ie are acest fenomen pentru persoanele implicate. Abor-

darea sensului în evaluare ar permite nu numai de a şti ce fac oamenii, 
dar şi de ce ei ac ioneaz  (sau nu ac ioneaz ) într-un anumit mod şi ce 
semnific  aceast  ac iune pentru ei. Or, aspectele semnificative care 

constituie o fa et  a acestui proces devin obiect obligatoriu al 
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cunoaşterii pentru a în elege realitatea evaluativ . Din aceast  pers-

pectiv , dimensiunile psihologice, subiective care atribuie semnifica ie 
procesului evaluativ (reprezent rile, atitudinile, percep iile, credin ele, 
opiniile persoanelor implicate în contextul de evaluare) devin 
determinan i ai calit ii acestui proces.  
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FORME DE MANIFESTARE A FURIEI ȘOFERILOR 

 

Angela POTÂNG 

 

Fenomenul manifest rii furiei la şoferi este ast zi intens 
popularizat de mass-media ca o situa ie din ce în ce mai frecvent 
întâlnit  pe oselele din Republica Moldova. Din p cate, cuvintele 

jignitoare sau cloaxoanele numeroase au devenit o parte integrant  a 
comportamentului oric rui şofer. Din ce în ce mai mul i oameni sus in 
c  au fost victime ale manifest rii furiei participan ilor la trafic. Al ii 
recunosc c  ei înşişi au exteriorizat diverse forme ale furiei în timp ce 
se aflau la volan. 

În general, furia este o emo ie care poate avea de cele mai multe ori 
un aspect negativ, i o distingem de agresiune prin faptul c  furia este 
un r spuns emo ional la o amenin are, nedreptate, durere sau frustrare 
i apare dorin a de a confrunta sau deteriora sursa presupus , în timp 

ce agresivitatea este un comportament care provoac  v t m ri, traume 
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