Dabartinių kalbinių įgūdžių (PASS) kiekybinio lygio profilis
Vardas:

Data:
Skaičius

1.
2.
3.
4.

Procentai

Kalba
Panašu į kalbą
Ne kalba
Kita
Bendras požymių skaičius:

100 %

1. Kiti požymiai
Pavyzdžiai:
Profilyje kategorija „Kita“ yra
naudojama nurodyti tiems
požymiams, kurie neturi balsinio ar
„triukšmo“ atspalvio.
Tokie požymiai dar žinomi kaip begarsė
artikuliacija. Ją galima stebėti, kai labai
maži girdintys kūdikiai dėlioja lūpytes,
lyg bandytų kažką pasakyti.
Begarsė artikuliacija yra dažnai
pasitaikantis išskirtinis labai žymų
klausos sutrikimo laipsnį turinčių
kalbėtojų spontaniškos kalbos
bruožas.
2. Nekalbiniai požymiai
Bet koks garsas ar pasakymas, kurio
negalima priskirti PASS „panašu į kalbą“ ir
„kalba“ kategorijoms.
Nekalbiniai požymiai visada yra
„ikireikšminiai“.
Nekalbiniai požymiai privalo turėti balsinį ar
„triukšmo“ atspalvį.

•

Paryškinti / perdėti lūpų, žandikaulio ar
liežuvio judesiai be garso.

•

Begarsė artikuliacija neturi jokios
prasmės aplinkinės šnekamosios
kalbos atžvilgiu, tačiau kiti požymiai
gali pastiprinti kurčio vaiko
perduodamos informacijos gestų
kalba prasmę.

Pavyzdžiai:
• Čepsėjimas lūpomis.
• Vibracija abiem lūpomis
vokalizuojant.
• Vokalizavimas suspaustomis lūpomis.
• Pūtimas, pūškavimas, triukšmingas
įkvėpimas.
• Įkvėpimas.
• Triukšmingas įkvėpimas / atodūsis.
• Panašūs į balsius garsai
(treliavimas).
• Vibruojantys garsai.
• Kliktelėjimai liežuviu vokalizuojant.
• Gerkliniai garsai: jie tariami gerklėje,
todėl nepanašūs į kalbos garsus.
• Urzgimas: šiurkštus, gerždžiantis
vokalizavimas.
• Zurzėjimas, unkštimas, ypač šiek
tiek vokalizuojant.
• Neaiškus vokalizavimas – IPA
anotacija: O [N] [F] [LAT].
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3. Požymiai, panašūs į kalbą

Pavyzdžiai:

Bet koks garsas ar pasakymas, kurio
negalima priskirti beprasmei „Ne
kalbos“ kategorijai ar pažangesnei
fonetikos prasme PASS kategorijai,
vadinamai Kalba.

• Fonemų variantai (tas pats
garsas arba fonema, įvairiai tariami
pagal vietą arba poziciją žodyje)

Kategorija „Panašu į kalbą“
naudojama klasifikuoti:
1) specifinių fonemų pozicinius
variantų pakitimus;
2) kitus netikslius garsus, kurie
pastebimi atliekant fonetinę vaizdo
įrašo analizę.

• Niūniavimas
• Gerkliniai garsai: jei yra
panašu į balsą, šie garsai
atsiranda kartu su kitais
panašiais į kalbos garsus
arba kalbos garsais.

Požymiai, panašūs į kalbą, privalo
turėti arba balsinį, arba „triukšmo“
atspalvį, kurį gali suprasti
užrašantysis.
Jei užrašantysis nėra tikras dėl
panašumo į kalbą požymių,
rekomenduojama priskirti juos
PASS profilio kategorijoms „Ne
kalba“ ar „Kalba“.

Pavyzdžiai:
• Garsažodžiai: miau! Au au...
• /d/ /bu/ /mama/
• /mba/ mbi/ /lalulalu

4. Kalbos požymiai
Kalbos garsai ar požymiai,
suprantami kaip atpažįstamos
fonemos ar skiemenų seka,
remiantis tarptautine fonetine
abėcėle, priklauso „Kalbos“
kategorijai.
Kalbos požymis taip pat gali turėti
balsinį arba „triukšmo“ atspalvį.
Kalbos požymiai neturi atsirasti
tik prasminiame kontekste.
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