Rey Auditory Verbal Lerning Test (RAVLT; Wordlist 1) - Romanian Version

Instrucţiuni: după ce a captat atenţia participantului, examinatorul ar trebui să spună, "Vă voi citi o listă de cuvinte. Ascultaţi-le cu atenţie fiindcă atunci
când voi termina de citit, dumneavoastră va trebui să repetaţi cât mai multe cuvinte pe care vi le puteţi aminti. Nu contează ordinea în care le spuneţi, doar
încercaţi să vă amintiţi cât mai multe." Examinatorul citeşte apoi cuvintele cu voce tare cu un interval de o secundă între fiecare dintre cele 15 cuvinte.
Imediat după ce cuvintele au fost citite, participantul își amintește cât mai multe posibil, fiecare dintre acestea fiind notat de către examinator.

Testul II-V
După ce participantul indică faptul că nu-şi mai poate aminti alte cuvinte, examinatorul ar trebui să spună, "Acum o să vă recitesc aceleaşi cuvinte şi iarăşi
când voi termina de citit, vreau să îmi spuneţi cât mai multe cuvinte pe care vi le puteţi aminti, inclusiv pe cele pe care le-aţi spus prima dată. Nu
contează ordinea în care le spuneţi, doar încercaţi să vă amintiţi cât mai multe cuvinte, indiferent dacă le-aţi spus sau nu înainte." Imediat după ce
cuvintele au fost citite, participantul își amintește cât mai multe posibil, fiecare dintre acestea fiind notat de către examinator. Asiguraţi-vă că puneţi
accentul pe faptul că acele cuvinte amintite în cadrul testelor anterioare ar trebui să fie incluse din nou în cadrul acestui test.

Prima dată când un participant îşi aminteşte un cuvânt-stimul este considerat a fi corect. Dacă mai târziu, în cadrul aceluiaşi test, acelaşi cuvânt este
menţionat, cea de-a doua menţionare este o perseverenţă şi nu este luată în considerare. Dacă participantul îşi aminteşte un cuvânt care nu a fost pe listă,
acesta este considerat o intruziune şi nu este luat în considerare.
Repetaţi instrucţiunile precedente pentru următoarele teste de învăţare.

Testul de interferenţă
După ce testul V s-a terminat, examinatorul trebuie să introducă Lista B spunând, "Acum voi citi o altă listă de cuvinte. Şi de data aceasta dumneavoastră va
trebui să repetaţi cât mai multe cuvinte pe care vi le puteţi aminti din această a doua listă. Din nou, nu contează ordinea în care le spuneţi. Doar încercaţi să
vă amintiţi cât mai multe." Notaţi cuvintele pe care și le amintește din a doua listă.
Întârzierea imediată: Imediat după terminarea Listei B, spuneţi: "Acum spuneţi-mi toate cuvintele pe care vi le puteţi aminti din prima listă, nu din a doua,
doar din prima listă." Asiguraţi-vă că participantul înţelege că vreţi cuvintele din prima listă, nu dintr-a doua. Notaţi fiecare cuvânt pe care şi-l aminteşte.

Testul de reamintire
După un interval de timp de aproximativ 20 de minute (timp în care cealaltă testare se va fi desfăşurat) după ce testul V şi testul de interferenţă s-au
încheiat, participantul trebuie să fie rugat să-şi reamintească cât mai multe posibil dintre cele 15 cuvinte iniţiale. Examinatorul ar trebui să spună: "Cu un
timp în urmă, v-am citit o listă de cuvinte de mai multe ori, iar dumneavoastră a trebuit să-mi redaţi aceste cuvinte. Spuneţi-mi toate cuvintele pe care vi le
puteţi aminti din acea listă." Notaţi fiecare dintre cuvintele pe care participantul şi le poate aminti.
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LISTA DE CUVINTE RAVLT FIŞA 1
DATA ADMINISTRĂRII ___________

ÎNCEPUT LA ORA ___________

Testul 1 de Testul 2 de Testul 3 de Testul 4 de Testul 5 de
reamintire a reamintire a reamintire a reamintire a reamintire a
Lista principală
listei
listei
listei
listei
listei
principale
principale
principale
principale
principale
Tobă
Perdea
Clopot
Cafea
Şcoală
Părinte
Lună
Grădină
Pălărie
Agricultor
Nas
Curcan
Culoare
Casă
Râu
Numărul
răspunsurilor
corecte

Lista de
interferenţă

IDENTITATEA SUBIECTULUI___________
Testul 1 de
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interferenţă
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Testul 7 de
reamintire a listei
principale după 20
de minute

Birou
Pădurar
Pasăre
Pantof
Cuptor
Munte
Ochelari
Prosop
Nor
Barcă
Miel
Puşcă
Creion
Biserică
Peşte
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