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CE ESTE 
CITIREA 
RAPIDĂ

• Citirea Rapidă este un procedeu care constă în 
parcurgerea integrală a unui text, cuvânt cu 
cuvânt sau în grupe de cuvinte alăturate care 
au sens, cu viteză mai mare de 500 
cuvinte/minut. 

• Viteza uzuală de citire este de aproximativ 250 
cuvinte/minut. Un cititor antrenat poate 
ajunge să citească până la 500 de 
cuvinte/minut. 

• Putem trece dincolo de această barieră dacă ne 
antrenăm folosind tehnici special concepute. 



CE NU ESTE 
CITIREA 
RAPIDĂ

• Citirea Rapidă NU este o metodă de 
”scanare” a unui text. Scanarea (de 
exemplu citirea pe diagonală)  presupune 
parcurgerea doar a aspectelor considerate 
relevante ale unui text, în încercarea de a 
extrage informaţia esenţială pentru cititor. 

• Citirea Rapidă se face parcurgând tot textul 
care se doreşte citit.

• Citirea Rapidă NU este o metodă de 
Photoreading. Photoreading presupune 
parcurgerea rapidă a unui material scris, 
prin cuprinderea dintr-o foarte scurtă 
privire a fiecărei pagini şi apoi dintr-o serie 
de tehnici de actualizare în memorie a 
informaţiei. 

• Citirea Rapidă se face procesând într-un 
ritm accelerat informaţia scrisă, pe măsură 
ce textul este parcurs integral de cititorul 
antrenat.



CE ESTE 
CITIREA 
RAPIDĂ 

OPTIMIZATĂ

• Definiție: citirea rapidă optimizată înseamnă 
parcurgerea integrală a textelor cu viteze 
începând de la 900-1000 cuvinte pe minut 
(cpm) și cu capacitate îmbunătățită de 
înțelegere și memorare a lor

• Citirea rapidă este o deprindere care se 
formează prin antrenamente repetate și nu 
este o tehnică de parcurgere incompletă a 
textelor scrise

• Antrenamentul în Citirea Rapidă se bazează pe 
existenţa a 5 caracteristici ale creierului şi
ochiului uman dar și ale memoriei care pot fi 
optimizate şi valorificate de către oricine 
doreşte acest lucru:



1.
CALEA 

DOMINANTĂ 
DE 

PROCESARE A 
SENSULUI 

INFORMAȚIEI 
VIZUALE

• Calea de procesare a sensului informaţiei
citite este diferită de calea de procesare a 
aspectului vizual (formă, culoare etc.). 

• Calea de procesare a sensului informaţiei
este dominantă, adică noi alocăm automat 
cele mai multe resurse psihice acolo, 
atunci când citim. În fond ne interesează să 
înţelegem ce citim şi mai puţin cum arată 
literele. 

• Creierul nostru este construit să favorizeze 
în primul rând înţelegerea textului şi abia 
apoi aspectele grafice.



2.
ANTRENAREA 

OCHILOR

Ochii noştri se mişcă sacadat pe text atunci 
când citim. Mişcare nu este continuă ci se face 
în salturi. Între două salturi ochii se fixează pe text 
şi atunci citim cuvântul sau grupul de cuvinte la 
care ne-am oprit. Apoi sărim la următorul cuvânt 
sau grup de cuvinte. 

Muşchii ochilor sunt cei care produc aceste 
salturi şi tot ei focalizează informaţia ca să poată 
fi citită. Ei sunt cei mai rapizi muşchi din corp şi 
pot focaliza un cuvânt în 20-150 milisecunde. 

Atunci când citim cu 250 de cuvinte/minut 
focalizarea se face în 250-300 milisecunde 
pentru fiecare cuvânt,  un timp mult mai mare 
care presupune o mişcare mult mai lentă a 
acestor muşchi.



3.
EXTINDEREA 

CÂMPULUI 
VIZUAL

Am învăţat să citim textele cuvânt cu 
cuvânt. Totuşi noi putem să ne extindem 
câmpul vizual şi să citim mai multe 
cuvinte alăturate la fiecare fixare a 
privirii pe text. 

Un număr de 4 până la 7 cuvinte 
alăturate pot fi focalizate simultan 
antrenând şi vederea periferică în actul 
citirii.

Secretul citirii pe grupe pe cuvinte este 
ca aceste grupe să fie astfel construite 
încât ele să aibă un sens. Astfel ele vor 
contribui la citirea și înțelegerea mai 
rapidă a întregului text.



4.
ELIMINAREA 

MIȘCĂRII 
INUTILE A 
CORZILOR 

VOCALE

• Antrenamentul în Citirea Rapidă mai presupune şi
dezactivarea gradată a unui proces dobândit odată cu 
învăţarea citirii şi care devine treptat inutil dar 
consumator de resurse. Este vorba de mişcarea corzilor 
vocale. 

• Noi învăţăm să citim cu voce tare. Trecerea la cititul în 
gând se face treptat, pe măsură ce actul citirii se 
automatizează. 

• Totuşi mişcarea corzilor vocale continuă să se producă, 
la un nivel mai greu de perceput, şi atunci când citim 
fără voce. Acest reflex dobândit face ca viteza medie de 
citire să rămână la aproximativ 250 cuvinte/minut. 

• Pe măsură ce viteza de citire creşte se reduce şi
mişcarea corzilor vocale pentru că li se diminuează 
treptat capacitatea de mișcare iar resursa psihică 
disponibilă poate fi orientată spre înţelegerea şi
memorarea textului citit.



5.
OPTIMIZAREA 

FUNCȚIONĂRII 
MEMORIEI DE 

LUCRU

• Mecanismele memoriei noastre de lucru sunt 
optimizate prin citirea rapidă. Înainte de a
ajunge în memoria de lucru informația vizuală 
este stocată, pentru aproximativ 100 
milisecunde, într-o memorie senzorială, 
intermediară. 

• Dacă transferul informației din memoria 
senzorială în memoria de lucru se face în 
intervalul celor 100 milisecunde informația se 
transferă complet. 

• Dacă transferul se face într-un timp mai mare 
atunci el devine din ce în ce mai precar pentru 
că informația din memoria senzorială se 
atenuează treptat după cele 100 milisecunde. 

• Pentru a transfera integral informația vizuală 
din memoria senzorială în memoria de lucru 
avem nevoie de viteze de citire de 900-1000 
cuvinte pe minut. De la aceste viteze putem 
transfera cuvinte întregi și neatenuate în 
memoria de lucru combinat cu lipsa totală de 
mișcare a corzilor vocale. 

• De la acest prag al vitezei de citire putem vorbi 
de o citire rapidă optimizată. Acest prag se 
atinge prin antrenament sistematic.



CITIREA 
RAPIDĂ 

OPTIMIZATĂ
* 

O METODĂ DE 
ÎNVĂȚARE 
EFICIENTĂ

Citirea rapidă a textelor

Înțelegerea mai bună a
informației citite

Memorare optimizată a
informației citite

Readucerea mai ușoară 
a informației memorate

Eficientizarea 
procesului de învățare 

prin:

Scurtarea timpului 
alocat învățării

Creșterea capacității de 
memorare si înțelegere

Creșterea timpului 
alocat aplicării 

informației învățate sau 
altor activități

Creșterea motivației 
pentru instruire 



SITUAȚIA ACTUALA

• Viteza uzuală de citire este de 
aproximativ 250 cpm

• Capacitatea uzuală de memorare 
este de aproximativ 60-70%

• Cele două afirmații sunt probate 
cu datele colectate de la cei care 
au parcurs Testul + Chestionarul 
demonstrativ în perioada august 
2015 – martie 2018

• Au fost incluse 684 de rezultate 
valide

• Media vitezei de citire este 277 
cpm

• Cele mai multe rezultate sunt în 
jurul valorii de 250 cpm

• Media capacității de memorare 
78%

• Cele mai multe rezultate sunt în 
jurul valorii de 75%



REZULTATE OBȚINUTE PRIN 
INSTRUIRE

• Graficele arată creșterea 
performanței la citire pentru o 
persoană care a parcurs un modul 
de instruire

• Se compară valorile de culoare 
verde: media rezultatelor înainte
de instruire și ultimul rezultat după
instruire

• Un modul de instruire de 34-40 
zile: crește viteza de citire cu 70-
140% și capacitatea de memorare 
cu 5-15%

• Sunt disponibile 3 Module de 
instruire succesive

• Platforme online de instruire:

www.speeread.ro

http://www.speeread.ro/


REZULTATE OBȚINUTE DE UTILIZATORII
PROGRAMELOR DE INSTRUIRE

Am ales să îmi îmbunătățesc viteza de citire pentru a-mi 
optimiza timpul cât și pentru a-mi îmbunătății atenția și 
capacitatea de memorare a datelor. Cu alte cuvinte voiam să 
citesc mai mult și mai eficient fără a aloca timp în plus pentru 
asta. Sunt plăcut surprins de rezultatele pe care le poate oferi 
acest curs și de progresul înregistrat într-un timp așa scurt. În 
doar 6 săptămâni, plecând de la o viteză medie de aproximativ 
600 cuv/min am reușit să depășesc pragul de 1000 cuv/min. 
Pe lângă obiectivele inițiale, cea mai mare satisfacție a venit 
prin depășirea unei limite care odată părea aproape 
imposibilă. Mulțumesc.

Constantin P., Senior Trainer & Consultant

După 6 săptămâni de antrenamente, în sfârșit am atins o viteză 
de peste 1000 de cpm (1271). Prima dată nu mi-a venit să cred, 
dar când m-am gândit mai bine nu era vorba doar despre viteza 
de citire. Am observat cum în viața de zi cu zi ochii mi se mișcau 
mai repede, observam lucrurile mai rapid, înțelegeam legăturile 
între ele mai repede.

Andrea B., Studentă



REZULTATE OBȚINUTE DE UTILIZATORII
PROGRAMELOR DE INSTRUIRE

În acest moment în ceea ce mă privește vreau să subliniez că 
deși parcurg pentru prima dată un astfel de curs, găsesc modul 
în care ai reușit să îl materializezi ca fiind original, practic, de 
asemenea foarte important, ca și trăsătură a unui curs, îl 
găsesc ca fiind deosebit de facil și, ca să închei, caracteristica 
definitorie - generează rezultate - chiar dacă, în ceea ce mă 
privește, rezultatele nu sunt spectaculoase, ele există, ceea ce 
înseamnă foarte mult pentru mine.

Alin B., Inginer

Consider cursul foarte util deoarece la final am fost plăcut 
surprins să constat o adaptare a ochilor în a citi grupe de 
cuvinte. Răbdarea și disponibilitatea domnului psiholog fac 
cursul mai ușor și motivant.

Marius T., Inginer de sistem



DESPRE MINE

• Psiholog – pasionat de mecanismele minții umane

• Inginer telecom – interesat de programare

• Am conceput și dezvoltat integral programul de instruire în citirea rapidă în 
varianta offline în 2013

• Am derulat un prim studiu științific pe tema citirii rapide în 2014

• Am dezvoltat prima platforma online de instruire din 2015

• Pregătesc mai multe studii științifice (influența culorii textului sau a 
conținutului textului asupra performanței la instruire)

• Am fondat firma SpeeRead Net SRL în 2019 printr-o finanțare europeană în 
cadrul Proiectului Start-Up Hub Laboratorul Antreprenorilor susținut de 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Konfida SRL București

• Prin SpeeRead Net SRL am dezvoltat o platformă online de instruire nouă și 
mult mai performantă

Telefon: +40.722.211633

Email: calin@speeread.ro

Website: www.speeread.ro

https://www.speeread.ro/


PROGRAMELE SPEEREAD

Program ELEV: 200 LEI
Câștig la viteza de citire: 70-110%, Câștig la memorare: 5-10%, 34 de zile, 6 ore de instruire

Program STUDENT: 300 LEI
Câștig la viteza de citire: 80-120%, Câștig la memorare: 5-10%, 34 de zile, 8 ore de instruire

Program PROFESIONIST: 400 LEI
Câștig la viteza de citire: 90-130%, Câștig la memorare: 5-15%, 34 de zile, 12 ore de instruire

Program PASIONAT: 500 LEI
Câștig la viteza de citire: 100-140%, Câștig la memorare: 5-15%, 40 de zile, 15 ore de instruire

Cumpără acum!

Cumpără acum!

Cumpără acum!

Cumpără acum!

https://speeread.ro/pachete-preturi-speeread?buy_now=yes&id=12
https://speeread.ro/pachete-preturi-speeread?buy_now=yes&id=1
https://speeread.ro/pachete-preturi-speeread?buy_now=yes&id=11
https://speeread.ro/pachete-preturi-speeread?buy_now=yes&id=5


MULȚUMESC! 


