
Implicaţii cognitive asupra 
dificultăţilor de comprehensiune 
în actul lexic 



Comprehensiunea în actul lexic 

 Importanţa acesteia se reflectă în baza 
de cunoştinţe extensive şi impresive 
stabilită în domeniul psihologiei, al 
ştiinţelor educaţiei şi al ştiinţelor 
cognitive 



 Comprehensiunea depinde de execuţia şi 
integrarea mai multor procese 

 Pentru a înţelege o propoziţie, trebuie să 
procesăm fiecare cuvânt, să identificăm şi să 
accesăm reprezentarea lui fonologică, 
ortografică şi semantică şi să conectăm 
aceste reprezentări în scopul formării şi 
înţelegerii sensului propoziţiei  



 În mod similar, pentru a înţelege un 
text în întregul său, cititorul trebuie să 
proceseze şi să interrelaţioneze unităţile 
ideii, rezultând o reprezentare mintală 
coerentă a textului 



Modele teoretice 

 Axate pe reprezentarea mintală pe care 
şi-o formează cititorii ca rezultat al 
procesului de înţelegere a cuvintelor, 
propoziţiilor şi a relaţiilor lor în cadrul 
unui text   



 Axate pe traiectoriile de dezvoltare a 
diferitelor procese şi abilităţi importante 
în comprehensiunea citirii 

 Relaţiile semantice sunt identificate de 
către cititor prin procese inferenţiale 
pasive (automatizate) şi strategice care 
necesită activizarea resurselor memoriei 
de lucru şi atenţionale 

 



 Acestea din urmă sunt influenţate de 
standardele de coerenţă ale cititorului 
(nivelul de înţelegere urmărit) 

 Cu fiecare unitate informaţională nouă 
întâlnită într-un text, se pune în lucru o 
nouă combinaţie de procese cognitive 



 Intervenţiile în domeniul 
comprehensiunii presupun activităţi 
menite să influenţeze procesarea şi 
produsul citirii  

 Două categorii de procese cognitive 
implicate   



 Procesele de nivel scăzut care implică 
traducerea codului scris în unităţi 
lingvistice cu sens 

 Procesele de nivel ridicat care implică 
combinarea acestor unităţi într-o 
reprezentare mintală coerentă şi cu 
semnificaţie 



 Aceste procese se dezvoltă înaintea 
începutului educaţiei pentru citire, 
prezicând abilitatea de comprehensiune 
la o etapă ulterioară de vârstă  



Factorii diferenţelor individuale de 
dezvoltare 

Dificultăţile de comprehensiune se pot 
manifesta în mai multe moduri: 

 Incapacitatea de reactualizare a ideilor 
principale într-o poveste 

 Incapacitatea de a răspunde unor 
întrebări inferenţiale 

 Incapacitatea efectivă de a citi textul 



 Aceste incapacităţi pot fi datorate unor 
deficite ale proceselor de nivel scăzut 
(procese fonologice, procese de 
decodare) sau de nivel ridicat (procese 
inferenţiale, de funcţionare executivă şi 
abilităţi atenţionale)  



Producerea de inferenţe 

 Inferenţele îi permit cititorului să 
realizeze conexiuni cu semnificaţie între 
elementele textului şi cunoştinţele 
anterioare 

 Dezvoltarea acestei abilităţi debutează 
de timpuriu, înaintea educaţiei formale 
pentru citire 



 Cititorii care prezintă deficite ale 
producerii de inferenţe vor eşua în 
înţelegerea celor mai simple texte 
deoarece nu sunt capabili să identifice 
conexiunile care conferă coerenţă 
reprezentărilor lor  



 Aceste dificultăţi pot genera probleme 
de recunoaştere a conexiunilor 
referenţiale adecvate care indică faptul 
că un obiect sau o persoană la care se 
face referire într-o propoziţie este 
identică cu cea din altă propoziţie 



 Cunoştinţele anterioare le includ atât pe 
cele de conţinut (dacă o minge loveşte 
un geam, acesta se poate sparge), cât 
şi pe cele legate de structurile textului 
(naraţiunile încep cu o introducere în 
problemă şi se încheie cu o soluţie)  



Funcţiile executive 

 Se referă la procesele cognitive care 
reglează şi controlează comportamentul 
uman la îndeplinirea unor sarcini 

 Memoria de lucru îi dă posibilitatea 
cititorului să menţină informaţia, în 
timpul procesării unei noi informaţii, 
rezultând astfel integrarea simultană a 
două informaţii  



 Inhibiţia facilitează eliminarea 
informaţiei irelevante şi determină 
alegerea informaţiei care să fie reţinută 
în memoria activă  



 Cititorii cu o capacitate redusă a memoriei de 
lucru prezintă numeroase constrângeri legate 
de cantitatea de informaţii care poate fi 
menţinută activă la citire, rezultând o 
comprehensiune şi o reactualizare mai reduse 

 Pot apare şi dificultăţi de planificare şi 
organizare care influenţează 
comprehensiunea mai ales în cazul unor texte 
mai lungi  



Alocarea atenţiei 

 Abilitatea de a adapta resursele 
atenţionale şi de procesare la cerinţele 
sarcinii 

 Este vorba de dezvoltarea unei 
sensibilităţi faţă de centralitatea 
structurală a textului 



 Dificultăţile în acest domeniu duc la o 
mai mare susceptibilitate de a fi distras 
de detaliu, eşuând în orientarea către 
ideile principale ale unui text 



Implicaţii în educaţie 

 Un prim set de implicaţii se referă la 
tipurile de materiale folosite cu cei cu 
dificultăţi de citire 

 Folosirea materialelor nescrise permite 
predarea proceselor comprehensiunii 
pentru diferite categorii de persoane cu 
dificultăţi lexice, cu nivele variate de 
abilităţi verbale 



 Folosirea unor povestiri televizate sau 
orale le permite profesorilor să îi înveţe 
pe copii să realizeze inferenţe despre 
protagonişti, acţiunile lor, emoţii şi 
temele poveştilor 

 Profesorii pot orienta atenţia copiilor 
spre aspectele importante, inhibând în 
acelaşi timp informaţia nesemnificativă 



 O a doua implicaţie se referă la 
utilitatea adaptării textelor în funcţie de 
scop 

 Se face distincţia între textele folosite în 
predarea abilităţilor lexice şi textele 
folosite pentru predarea conţinutului 
lexic 

 



 Direcţionarea atenţiei către informaţia 
relevantă folosind markeri textuali 
(header) şi organizarea conţinutului în 
mod logic duce la posibilitatea obţinerii 
unei reprezentări mintale coerente a 
textului 



 Un al treilea set de implicaţii se referă la 
natura intervenţiilor desemnate pentru 
corectarea dificultăţilor lexice 

 Este necesară îmbunătăţirea proceselor 
care au loc în timpul citirii prin 
adresarea de întrebări structurate 

 



 Un ultim set de implicaţii vizează rolul 
background-ului de cunoştinţe 

 Este vorba de adaptarea textelor la acest 
background şi introducerea gradată a noilor 
informaţii, precum şi corectarea unor greşeli 
de achiziţie (prezentarea acestora într-o 
strânsă legătură cu textul în scopul unei 
procesări simlutane) 



Concluzie 

 Modelul cognitiv sugerează sursele dificultăţilor de 
comprehensiune a lecturii 

 Luarea în considerare a proceselor şi a surselor 
potenţiale de dificultate prezintă implicaţii practice 
pentru alegerea materialelor şi pentru designul 
intervenţiei în remedierea problemelor de 
comprehensiune în actul lexic.  
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Achiziţia deprinderii de citit se poate realiza 

la vârsta de doi- trei ani, prin introducerea 

activităţilor de dezvoltare a lexiei în 

momentul în care copilul poate să 

asocieze şi să selecteze imagini pentru a 

demonstra capacitatea de 

comprehensiune, totodată prezentând un 

vocabular activ de 50-100 de cuvinte. 



• Alfabetizarea implică nu doar învăţarea 
deprinderilor de citit-scris, dar şi interesul 
şi atitudinea  faţă de citit şi scris. 

• Activităţile în care vor fi implicaţi copiii, 
activităţi care nu se bazează doar pe 
procesare auditivă, ci mult mai mult pe cea 
vizuală, vor determina un progres la 
nivelul abilităţilor de limbaj şi comunicare. 



argumente 

• relaţia care există între limbajul receptiv şi 
limbajul expresiv, fiind evidentă o mai bună 
dezvoltare a celui receptiv. 

• abilitatea de citire a cuvintelor este mai 
dezvoltată decât cea a comprehensiunii 
semnificaţiei celor citite 

• relaţia dintre comprehensiunea semantică şi 
lexie. Citirea cuvintelor va determina 
dezvoltarea vocabularului şi utilizarea 
propoziţiilor.  



Nu există o relaţie semnificativă între abilităţile 

fonologice şi formarea deprinderii de citit, fiind 

contrazise rezultatele multor studiii anterioare ce 

considerau că abilităţile fonologice ca fiind pre-

achiziţii esenţiale.  

Sunt criticate astfel demersurile de intervenţie în 

care copilul care obţine scoruri şi rezultate 

scăzute în evaluările privind componenta 

fonologică a limbajului nu sunt cuprinşi în 

programe de formarea a deprinderilor de citit.  



Programul SEE and LEARN 

Rezultatul activităţilor de cercetare realizate 

de către Sue Buckley şi colaboratorii săi 

de la Down Syndrome Educational Trust 

din Portsmouth, Anglia.  

Principiul de bază al programului constă în 

utilizarea activităţilor de lexie pentru 

dezvoltarea vocabularului şi ale aspectelor 

gramaticale, începând de la vârsta de 2-3 

ani. 



• copilul trebuie să deţină un vocabular format 
din 30- 40 de cuvinte, cuvintele fiind selectate 
în funcţie de nivelul de comprehensiune al 
copilului. 

• va recunoaşte forma acestor cuvinte pe care 
urmează să le citească, acestea fiind 
combinate ulterior în propoziţii semnificative.  

• utilizarea cărţilor personalizate ce cuprind 
aceste propoziţii, copilul urmând să le 
parcurgă la fel ca paginile oricărei alte cărţi. 



Programul oferă reprezentări tangibile ale 

cuvintelor sub forma imaginilor şi ale 

cuvintelor tipărite, combinaţii de cuvinte şi 

relaţia lor cu obiectele şi semnificaţia 

acestora din mediul apropiat al copilului, 

programul bazându-se pe abilităţile 

perceptiv- vizuale şi memoria vizuală 

dezvoltate la copiii cu sindrom Down 



 

 

 schimburile de comunicare sunt bine stabilite  

 

 potrivire, selectare şi numirea imaginilor simple  

 

 amânarea sau chiar încetarea activităţii în condiţiile unui 
eşec 

                   

 citirea simbolurilor 

 

 introducerea cuvintelor semnificative din mediul familiar 
copilului 

 
     



copiii pot să asculte sau să exploreze 
cărţi de poveşti,  

să conştientizeze că aceste cuvinte 
tipărite sunt purtătoare de 
semnificaţii,  

să iniţieze activităţi de citit-scris,  

să identifice diferite enunţuri scrise şi 
simboluri din mediu, 

  



jocuri cu rime bazate pe poezioare şi 
cântecele, identificarea literelor,  

asocierea literă- sunet,  

utilizarea literelor cunoscute în cuvinte 
care au semnificaţie pentru ei, de 
exemplu numele sau anumite 
enunţuri din mediul familiar 



Programul Teaching Reading to children with Down Syndrome 
elaborat de Patricia Oelwein  

 
Ghid ce prezintă activităţi şi experienţe de 

limbaj şi comunicare bazate pe dezvoltarea 
depinderii de citit, prin elaborarea unor 
materiale utilizând poze şi obiecte din mediul 
apropiat copilului, precum poze ale membrilor 
familiei, activităţi pe care le-au desfăşurat 
împreună, jocuri.  

Programul este bazat pe suportul vizual, 
cuvintele scrise fiind prezentate copilului, 
care trebuie să le potrivească, selecteze şi 
apoi să le numească (să citească).  



Programul EReadingPro 

• se bazează pe învăţarea cuvintelor scrise într-o 
modalitate clară, precisă şi repetitivă. 

• vocabularul de bază al acestui program constă din 
130 de cuvinte ce fac referire la obiectele din 
mediu, iar cuvintele sunt prezentate pe cartonaşe, 
prezentate separat de imagini pentru a evita 
distragerea atunci când copilul învaţă cuvântul 
scris. 

• cartonaşele pe care cuvintele sunt tipărite cu roşu 
sunt prezentate copilului rapid şi în mod repetat. 
Doar cinci sau şase cartonaşe sunt prezentate în 
cadrul unei activităţi de zece minute.  



• http://www.youtube.com/watch?v=me_SY

4fK7Tg 



Fluenţa verbală-direcţii 

teoretice 

Lect. univ. dr. Carolina Bodea 
Haţegan 



Dificultăţile specifice de învăţare 

Dificultăţile de învăţare reprezintă 
principala categorie diagnostică cu 
care ne confruntăm în realitatea 
şcolii de masă.  

Conform DSM- 5 dificultăţile de 
învăţare constituie o categorie 
diagnostică inclusă în supraclasa 
tulburărilor de dezvoltare, cu 
componentă biologică.  



Tulburările neurodevelopmentale 

 Delimitează acele categorii de tulburări şi 
dizabilităţi în care deficitul apare ca 
urmare a unei disfuncţionalităţi, rezultat al 
interacţiunii unor factori de natură 
organică, biologică, disfuncţionalităţi cu 
cauze multifactoriale, îngemânate, de 
ordin genetic, ereditar, de mediu. 

 Aceste disfuncţionalităţi conduc la afectări 
la nivelul structurilor cerebrale, cu impact 
asupra procesării informaţiei într-un mod 
fluent şi acurat. 



Criterii diagnostice 

DSM-5 stabileşte pentru 
circumscrierea tabloului dificultăţilor 
de învăţare patru criterii diagnostice: 

 

A. Tulburarea abilităţilor şcolare să 
se manifeste pentru cel puţin 6 luni, 
în ciuda faptului că se asigură 
intervenţie de specialitate.  



B. Cel de-al doilea criteriu diagnostic 
evidenţiază faptul că dificultăţile specifice 
de învăţare, tulburările de la nivelul 
abilităţilor, deprinderilor şcolare au un 
important impact asupra performanţei 
şcolare a copilului, acesta înregistrând 
rezultate şcolare scăzute, mult sub nivelul 
celora înregistrate de colegii de aceeaşi 
vârstă cronologică. De asemenea, 
deprinderile şcolare deficitare interferează 
şi cu asumarea rolurilor sociale în viaţa de 
zi cu zi.  



Aceste date sunt evidenţiate prin evaluări 
clinice standardizate, în cazul persoanelor 
cu vârsta de până la 17 ani.  

Cei care prezintă dificultăţi specifice de 
învăţare şi care au depăşit vârsta de 17 
ani pot fi evaluaţi, la acest nivel 
diagnostic, şi prin intermediul 
chestionarelor sau a metodei 
autobiografice, modalităţi de colectare a 
datelor care substituie evaluarea 
standardizată. 

 



C. Cel de-al treilea criteriu diagnostic al 
dificultăţilor de învăţare subliniază faptul că nu în 
toate cazurile acestea se diagnostichează încă din 
primul ciclu de şcolaritate.  

Astfel, este menţionat în DSM-5 faptul că 
dificultăţile specifice de învăţare se instalează 
încă de la debutul perioadei de şcolaritate, chiar 
dacă sunt şi situaţii în care acestea se fac simţite 
doar în momentul în care volumul sarcinilor 
şcolare adresate componentei deficitare (scris, 
citit, calcul matematic) depăşeşte nivelul limitat 
al abilităţilor persoanei în cauză. 



D. Dificultăţile de învăţare sunt 
diagnosticate în absenţa:  

 dizabilităţii intelectuale; 

 dizabilităţilor senzoriale (perceptiv 
auditive sau perceptiv vizuale); 

 tulburărilor neurologice; 

 problemelor de natură psihosocială; 

 carenţelor instrucţionale şi 
educative. 



Dislexia-formă specifică de 

dificultate de învăţare 

Dislexia este caracterizată prin:  

decodificarea deficitară a cuvintelor 
izolate, 

 citirea disfluentă,  

dificultăţi de comprehensiune 
verbală. 



Fluenţa verbală 

Fluenţa în citire reprezintă o abilitate 
specială de a decodifica rapid şi 
acurat cuvinte, ceea ce facilitează 
recunoaşterea cuvintelor suficient de 
rapid pentru a câştiga timp în citirea 
şi înţelegerea textului din care 
cuvintele fac parte.  



În termeni matematici fluenţa 
verbală poate fi redată sub formula 
„Fluenţa verbală= viteză + acurateţe 
(corectitudine)” sau „Fluenţa 
verbală= numărul de cuvinte corect 
citite/minut”.  



În acest sens, al identificării 
numărului cuvintelor pe care un 
cititor fluent le citeşte într-un minut 
au fost elaborate o serie de studii, 
cercetări şi au fost stabilite o serie de 
norme, pe niveluri de şcolaritate.  

 

 



Fluenţa verbală este astfel 
considerată ca având valoare 
predictivă pentru achiziţia abilităţilor 
şcolare, pentru a asigura 

 

 

 

              succesul şcolar 

 



Fountas şi Pinnell (2009)  

Nivel de şcolarizare Număr de cuvinte 
citite/minut 

Clasa I 75-100 

Clasa a II-a/Clasa a III-a 90-120 

Clasa a III-a 100-140 

Clasa a IV-a 120-160 

Clasa a V-a 140-180 

Clasa a VI-a 160-200 

Clasa a VII-a/Clasa a VIII-a 180-220 



Factorii care influenţează fluenţa 

verbală  

Nivelul lingvistic-diferenţe între 
fluenţa verbală de la nivelul 
cuvântului şi cea de la nivelul 
textului 

 



Wagner (2011) delimitează citirea fluentă 
pe două subcomponente, la nivelul 
cuvântului şi la nivelul textului.  

Acesta accentuează faptul că citirea 
listelor de cuvinte se poate realiza foarte 
fluent, dar acest aspect nu este la fel de 
semnificativ relaţionat cu 
comprehensiunea de text, aşa cum este 
relaţionată citirea fluentă a textelor.  



 

 
Fluenţa verbală sub impactul structurii specifice a 

limbii la nivelul fonetic şi semantic 

Hickey (2007), acesta evidenţiază 
faptul că există o semnificativă 
relaţie între structura cuvintelor din 
limba irlandeză şi fluenţa în citirea 
acestora.  



Relaţia fonetic-semantic-fluenţă 

verbală 

În limba română s-a condus un 
studiu pe un caz de Sindrom Pierre 
Robin, în acest sens: 
Anca, M., Bodea Haţegan, C., Talaş, D. (2013). 
Pierre-Robin-A Psychopedagogical Case Report, 
The International Conference-Psychology and the 
Realities of the Contemporary World, PSIWORLD 
2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences 
78 ( 2013 ), Elsevier, p. 245 – 249. 

 



Studiul a evidenţiat că: 

Listele de cuvinte compuse din 
pseudo-cuvinte 

Listele de cuvinte cu scriere 
fonologice, 

 

   conduc la înregistrare de 
rezultate diferite 

 



Cele mai multe dificultăţi le are 
copilul în citirea şi scierea pseudo-
cuvintelor, atât sub aspectul fluenţei, 
cât şi sub aspectul corectitudinii în 
citire. 



Fluenţa verbală sub impactul structurii 

suprasegmentale a limbii 

Prin urmare relaţia dintre 
componenta suprasegmentală a 
limbajului şi citirea fluentă este una 
ce se organizează atât în planul 
vertical al limbajului (variaţie ca 
intensitate şi tonalitate), cât şi pe 
plan orizontal (variaţie ca timp şi 
pauze). 



Fluenţa vorbirii şi numirea 

rapidă/recunoaşterea automată a cuvintelor 

QuickSmart Reading 

Fluenţa verbală este semnificativ 
influenţată de abilităţile de numire 
rapidă şi recunoaştere automată a 
structurilor lingvistice (Graham, Pegg 
şi Alder, 2007).  



QuickSmart Reading 

Aceste abilităţi sunt dependente de 
un program anume de antrenare, 
precum şi de gradul de familiaritate a 
persoanei cu materialul lingvistic. 

În acest sens autorii mai sus 
menţionaţi au propus un program de 
intervenţie denumit QuickSmart 
Reading, program bazat pe o 
intervenţie asistată de calculator.  

 



Paradigma Precision Teaching 

Paradigma „Precision Teaching” 
valorifică perspectiva behavioristă 
asupra învăţării. Această metodă de 
învăţare a fost introdusă de Ogden 
Lindsley în anii `60, autoarea 
valorificând condiţionarea operantă 
skinnneriană (Binder, 1996).  



Paradigma Precision Teaching 

Elementul central al metodei este 
conceptul de frecvenţă. Astfel, prin 
această optică se urmăreşte 
dezvoltarea abilităţilor de citire şi 
scriere, precum şi a abilităţilor 
matematice a copiilor, focalizând pe 
antrenarea abilităţilor de 
recunoaştere rapidă, automată a 
literelor, a cuvintelor, propoziţiilor şi 
cifrelor. 



Paradigma Precision Teaching 

Aplicațiile acestei metode de îmbunătăţire a 
fluenței vorbirii sunt dintre cele mai diverse: 

 de la domeniul educației speciale (Schirmer, 

2007),  

la cel al dezvoltării abilităților şcolare (Roberts, 

Norwich, 2010, Lindsley, 1992).  

Tehnica de recunoaștere automată a cuvintelor 

bazată pe metoda precision teaching a fost 
utilizată, de asemenea, în implementarea unei 
strategii naționale pentru dezvoltarea citirii sau a 

unor cursuri online (Downer, 2007, Sinn, 2007). 

 



Un exemplu concret de utilizare 

a tehnicii “Precision Teaching” 

Programului propus de Downer (Downer, 2007) 
„The National Literacy Strategy Framework for 
Schools” din SUA, a fost creat un program 
destinat elevilor care întâmpinau dificultăți tocmai 
în această arie de recunoaștere automată a 

cuvintelor. 

 Beneficiind de ajutor și exersând timp de 4 
minute în fiecare zi, elevii au reușit nu doar să își 
îmbunătățească abilitățile de lectură, dar și să își 
îmbunătăţească stima de sine, abilităţile sociale și 
inclusiv frecvența la școală. 

 



Programul Great Leaps 

Acest program presupune modalităţi 
de antrenarea a fluenţei atât la 
nivelul componentei lingvistice, cât şi 
la nivelul abilităţilor din sferă 
matematică.  

 



Programul Great Leaps 

Programul este utilizat în statele 
americane pe o scară largă, acesta fiind 
considerat o modalitate prin care se 
asigură îmbunătăţirea abilităţilor de 
învăţare pentru copiii care întâmpină 
dificultăţi în achiziţionarea principalelor 
deprinderi şcolare: scris, citit, numeraţie şi 
calcul matematic.  

Programul a fost elaborat de Kenneth 
Champbell în anul 1995 
(http://www.greatleaps.com/). 



Proba de evaluare şi antrenare 

a fluenţei citirii (PEAFC) 

Prin colaborare de CENTRUL TICE din 
ITALIA, centru care promovează 
paradigma PRECISION TEACING a 
fost evbaborată proba PEAFC, probă 
ce materializează particularităţile 
lingvistice ale limbii române. 



PEAFC 

Proba PEAFC este cuprinsă în 
volumul:  

 

Bodea Haţegan, C., Talaş, D. 
(coord.)(2014). Fluenţa verbală. 
Direcţii teoretice şi aplicaţii 
psihopedagogice, Presa Universitară 
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Structura prezentării 

 Fluenţa verbală 

 Tabloul clinic de depresie 

 Exemplificări  



 
 

Fluenţa verbală 

 În tablourile clinice fluența verbală reprezintă abilitatea unei persoane de a 
exprima un set de cuvinte pe baza unui criteriu dat. 

 Fluența verbală 
 Procesare semantică 
 Procesare fonemică 

 
 Procesarea semantică reprezintă abilitatea unei persoane de a căuta și reda cuvinte care aparțin unei 

anumite categorii 
 Procesare fonemică constă în redarea a cât mai multor cuvinte care încep cu o literă anume 

 
 Sarcinile de fluență verbală sunt un indicator al funcționării cognitive și executive optime sau deficitare 

 
  

Norris M.P et al (8)  sugerează faptul că sarcinile de fluență  verbală  sunt sensibile în 
mod particular la tulburările depresive atâta timp cât există legături între fluență și 
deficitele asociate cu depresia. (8)(9).  
 Atenția susținută 
 Concentarea 
 Viteza de recuperare 

 



 Testele de fluenţă verbală reliefează integritatea circuitelor 
neuronale implicate în explorarea asociaţiilor şi accesarea 
cuvintelor bazate pe criterii fonetice şi semantice.  

 Participanţii trebui să apeleze la un set întreg de stategii, un set 
întreg de elemente cognitive.  
 Fluenţa fonemică solicită exersarea unor strategii de căutare bazate 

preponderent pe reprezentări lexicale 
 Testele de fluenţă semantică impun căutarea unei informaţii incerte, şi 

totodată folosirea unui sistem de asociaţii cu informaţiile de ordin lexical.  

  Testele de fluenţă semantică pot fi indicatori pentru 
funcţionarea optimă sau deficitară a memoriei semantice, 
memoriei de scură durată sau a celei de lucru, şi nu neapărat o 
afectare totală a funcţionării executive.  

  Funcţionarea de tip fluenţă verbală sau semantică la 
persoanele cu tulburări depresive majore, ca un indicator al 
tulburării trebuie privite cu atenţie.   
 



Tabloul clinic de depresie 

 Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, tulburarea depresivă 
majoră  este una dintre tulburările afective cele mai des întâlnite 
în populaţie, cu o frecvenţă de aproximativ 10-25% în rândul 
femeilor şi aproximativ 5-12% în rândul bărbaţilor, deci cu o 
cumulare de 36% din totalul tulburărilor de ordin psihic. 

 Natura studiilor şi diferenţele dintre rezultatele studiilor impun 
noi cercetări.  

 Spațiul românesc  - studii puține 

 Este importantă testarea relaţiei dintre TDM şi fluenţa verbală, 
respectiv  procesarea semantică, nu doar ca indicator 
psihometric dar şi ca posibil element de prevenţie a TDM 

 



Metodologie 

 Se analizează corelaţia dintre tulburare depresiva 
majora TDM şi fluență verbală, respectiv procesare 
semantică prin: 
• Producții verbale – analiza mostrelor lingvistice 

• DASS 21-R 



Metode de evaluare folosite 

 Diagnostic conform DSM V 

 Clasificare conform ICD 10 

 Verificarea fluenţei verbale şi procesare semantică 
prin COWAT 

 Variante: FAS, CTL 

 Fructe 

 

 



Stadiul actual 

 Cercetări: 

 Disfuncţionare a ambelor tipuri de fluenţă  în depresie ( Brown et al, 1994, apud 
Henry, J şi Crawford J. 2005) 

 Nici o diferenţă între rezultatele obţinute de persoanele cu depresie şi grupurile de 
control (Henry, J şi Crawford J. 2005). 

 fluenţa verbală este mai afectată decât fluenţa semantică, 

       

     studiile care au vericat şi puterea mărimii acestor deficite este redus. 

 Datele obţinute în prezentul studiu confirmă ipoteza dublei afectări, semantice şi 
fonetice (verbale) în cazul TDM. 

• Fluenţa verbală este invers proporţionlă cu TDM 

• Procesarea semantică este deficitară în cazul persoanelor cu TDM  

• Persoanele cu TDM aflate sub medicaţie au o performanta mai bună în testele de 
măsurare a fluenţei verbale şi a procesarii semantice 

 



Stadiul actual 

 Performanţa  la COWAT este inferioară în cazul TDM 

 Performanţa  la COWAT este inferioară în cazul Demenței 

 
 similaritatea cerinţelor cognitive dintre măsurătorile fluenţei verbale şi 

deficitele asociate în mod normal cu tulburarea depresivă, incluzând 
capacitatea de susţinere a atenţiei, de concentrare, retragere a 
informaţiei şi viteza de procesare a informaţiei.  

 



Exemplificări 

Pacient, f, 31 ani- nivel școlarizare- universitar 



Exemplificări 

Pacient, f, 31 ani- nivel școlarizare- universitar 

9 cuvinte  
8 substantive 
1 adjectiv 
6,6 ” 



Exemplificări 

Pacient, m, 34 ani - nivel școlarizare - postliceală 



Exemplificări 

Pacient, m, 34 ani - nivel școlarizare - postliceală 

19 cuvinte 
2 repetiții 
8 substantive 
11 adjective/adverbe 
3,15” 
 



Exemplificări 

Pacient, f, 49 ani - nivel școlarizare - liceu 



Exemplificări 

Pacient, f, 49 ani - nivel școlarizare - liceu 

5 cuvinte 
5 substantive 
12” 
 



Exemplificări 

Pacient, f, 31 ani- nivel școlarizare- universitar 

9 cuvinte(substantive) 
1 repetitie 



Exemplificări 

Pacient, m, 34 ani - nivel școlarizare - postliceală 

16 cuvinte(substantive) 
0 repetitie 
3.75” 



Exemplificări 

Pacient, f, 49 ani - nivel școlarizare - liceu 

10 cuvinte(substantive) 
0 repetitie 
6” 



Concluzii 

 Nivelul fluenței verbale în tabloul clinic de depresie 
este scăzut 

 Există o legătură directă între severitatea  depresiei 
și FV 
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Argument 

 Dispozitivele mobile câştigă tot mai mult 

teren în domeniul tehnologiilor, termenul 

mobile-learning (m-learning) 

surclasează termenul e-learning. 

 Interes crescut din partea : 

 Terapeuţilor 

 Studenţilor  

 Părinţilor  

 Specialiştilor din domeniul IT 



 

 

 

 



 

 

 

 



Speed Reader 

 Creată de P Garrison după metoda 

Rapid Serial Visual Presentation 

 Aplicaţia poate deschide diferite 

documente în format .txt, .pdf, .epub, 

.html, .xml 

 Cuvintele apar în mijlocul ecranului în 

funcţie de viteza selectată iniţial 

 Este disponibilă pentru dispozitivele cu 

sistem de operare Android.  



Fluency Measurement 
Express SLP 

  Terapeutul colectează şi analizează  

 diferite disfluenţe care apar în vorbirea  

 unei persoane. 

 Permite înregistrarea vorbirii pacientului, 

apoi terapeutul analizează înregistrarea şi 

notează tipul de disfluenţă care apare în 

vorbire, după care aplicaţia afişează 

reprezentarea grafică a tipurilor de 

disfluenţe. 

 Rezultatele pot fi trimise altor specialişti prin 

intermediul e-mailului sau pot fi păstrate 

pentru monitorizarea progresului.  

 Pentru dispozitive cu sistem de operare iOS. 

 

 



Speech Pacesetter Lite 

 Creată de Lorraine Curran 

 Permite utilizatorului să îşi regleze viteza de 
citire a unui text cu ajutorul unui stimul vizual 
şi/sau auditiv 

 Opţiuni:  

 colorarea cuvântului  

 o minge care “sare” de la un cuvânt la 
următorul 

 informatia apare gradual 

 metronom auditiv 

 Pentru dispozitive cu sistem de operare iOS. 

 



Read With Me Fluency  
Sleek-Greek Inc 
 Permite încărcarea unui text şi monitorizarea 

fluenţei citirii prin înregistrarea numărului de cuvinte 
citite de un elev şi înregistrarea erorilor.  

 Cadrul didactic poate înregistra audio-video elevul 
în timp ce citeşte textul şi poate înregistra erorile 
mai târziu. 

 Aplicaţia oferă o imagine de ansamblu a fluenţei 
citirii pentru întregul grup de elevi. 

 Opţiuni: 

 Oprirea cronometrului sau setarea automată a 
acestuia pentru un minut. 

 Înregistrarea diferenţiată a erorilor: omisiuni, 
inversiuni, erori semantice, cuvinte citite cu 
ajutorul cadrului didactic. 

 Raport – în timp real. 

 Managementul grupului de elevi 

 Pentru dispozitive cu sistem de operare iOS. 



Mylynel 
AventuSoft LLC 
  Înregistrează o conversaţie –max 5 min. 

 Imaginea in timp real a intensităţii vorbirii – 
bio-feedaback. 

 Marcarea disfluenţelor- repetarea silabelor, 
repetarea sunetelor, prelungiri, ezitări. 

 Număr de silabe/minut 

 E-mail – rezultate 

 Pachet terapeutic 

 Pentru dispozitive cu sistem de  

operare iOS/ Android. 

 



Avantaje 

 

 Mobilitate 

 Prezentarea rezultatelor sub forma unor 
grafice vizuale  

 Monitorizarea progresului  

 Transmiterea datelor prin intermediul              
e-mailului. 

 TIMPUL!!! 
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