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Ce este Communication Matrix?
Scala Communication Matrix a fost elaborată pentru a arăta exact modul în care comunică un copil în
momentul examinării. De asemenea, oferă idei pentru elaborarea unor obiective comunicaţionale logice
pentru copil. A fost publicată pentru prima data în anul 1990 şi revizuită în anul 1996 de către Dr. Charity
Rowland de la Universitatea Health & Science din Oregon. Prima variantă a fost destinată în special
terapeuţilor limbajului şi cadrelor didactice, putând fi accesată şi în prezent pe site-ul
www.designtolearn.com. Această variantă pentru părinţi este prezentată sub o formă mai
“prietenoasă”.
Rezultatele înregistrate cu ajutorul scalei Matrix sunt rezumate în pagina profilului. Profilul oferă o
imagine de ansamblu asupra comportamentelor comunicaţionale pe care le utilizează copilul şi a
mesajului transmis de acesta. Profilul este la fel cu cel generat de varianta Communication Matrix
pentru specialişti. Părinţii şi specialiştii pot utiliza acelaşi formular pentru a-şi arătă reciproc modul
în care comunică un copil acasă precum şi la şcoală. Mai jos este prezentat un exemplu al unui
PROFIL completat pentru a exemplifica modul în care sunt prezentate rezultatele.
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Populaţia pentru care a fost elaborat instrumentul
Communication Matrix este adecvată pentru persoanele care se află în primele stadii de dezvoltare ale
abilităţilor de comunicare. La copiii cu dezvoltare tipică abilităţile de comunicare care se regăsesc în
scala Matrix pot să apară în intervalul 0-24 luni. Scala Matrix poate fi utilizată pentru persoanele cu
orice tip de dizabilitate, incluzând persoane cu dizabilităţi severe şi dizabilităţi multiple.
Communication Matrix nu se recomandă pentru persoanele care deja şi-au însuşit o modalitate de
comuncare fluentă şi inteligibilă.
Scala Matrix acceptă orice tip de comunicare comportamentală incluzând:
• Forme /Modalităţi de comunicare augmentative şi alternative: imagini, echipamente
electronice, sisteme voce-output, limbajul Braille, limbajul semnelor şi simboluri ale
obiectelor.
• Comunicare pre-simbolică: gesturi, mişcări ale corpului, sunete, priviri, expresii
faciale.

Design-ul scalei Communication Matrix
Organizarea scalei Matrix are la bază evaluarea unui grup de 9 nou-născuţi care au fost examinaţi de
trei ori în intervalul 6-24 luni. Scala Matrix implică două aspecte majore ale comunicării: motivul
pentru care oamenii comunică şi comportamentele pe care oamenii le folosesc pentru a comunica.

Patru funcţii ale comunicării
Scala Matrix se referă la patru funcţii ale comunicării, funcţii care apar în partea de jos a coloanelor
din Profil: să REFUZE lucruri pe care nu le vrea; să OBŢINĂ lucruri pe care le vrea; să
interacţioneze SOCIAL; să ofere sau să caute INFORMAŢII. În spatele fiecărei funcţii a
comunicării există mesaje mai specifice pe care oamenii le transmit: acestea se regăsesc în
întrebările la care veţi răspunde în timp ce completaţi scala Matrix. Mesajele specific sunt:
1. REFUZĂ
Exprimă disconfort
Protestează
Refuză sau respinge ceva
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2. OBŢINE
Exprimă starea de bine
Continuă o acţiune
Obţine mai mult
Solicită continuarea acţiunii
pentru mai mult timp
Solicită o nouă acţiune
Solicită un obiect pentru mai
mult timp
Face alegeri
Solicită un obiect nou
Solicită obiecte absente

3. SOCIAL
Este interesat de alte persoane
Atrage atenţia
Solicită atenţie
Arată afecţiune
Salută persoane
Oferă, împarte lucruri
Atrage atenţia altei persoane
Foloseşte formule de politeţe

4. INFORMAŢII
Răspunde la întrebări cu “Da” şi “Nu”
Adresează întrebări
Denumeşte lucruri sau persoane
Face observaţii

Şapte niveluri ale comunicării
Scala Matrix este organizată pe şapte niveluri ale dezvoltării comportamentelor communicative,
reprezentate în cele şapte coloane ale Profilului. Aceste niveluri sunt:
I.

Comportament pre-intenţional
Comportamentul copilului este neintenţionat – dar reflectă starea sa generală (ex. foame,
este ud, îi este somn). Părinţii interpretează starea copilului pe baza comportamentelor
generale: mişcările corpului, expresii faciale, sunete.

II.

Comportament intenţionat
Comportamentul copilului este intenţionat (controlat de copil), dar încă nu înţelege sensul “
Dacă fac aşa, mama sau tata vor face acest lucru pentru mine” – cu alte cuvinte copilul încă
nu comunică intenţionat. Părinţii continuă să interpreteze nevoile copilului şi dorinţele
acestuia pe baza comportamentelor acestuia: mişcările corpului, expresii faciale, vocalize şi
priviri.
COMUNICAREA INTENŢIONALĂ ÎNCEPE LA NIVELUL III

III.

Comunicare neconvenţională
Copilul foloseşte comportamente pre-simbolice intenţionate, pentru a-şi exprima nevoile şi
dorinţele. Comportamentele folosite în comunicare sunt pre-simbolice pentru că ele nu implică
nici un simbol (în ele nu se regăseşte nici un simbol). Sunt numite “neconvenţionale” pentru că
nu sunt acceptate social atunci când copilul creşte: acestea include mişcări ale corpului,
vocalize, expresii faciale şi gesturi simple (exemplu: trage de oameni).

IV.

Comunicare convenţională
Copilul foloseşte comportamente pre-simbolice intenţionat pentru a-şi exprima nevoile şi
dorinţele. Comportamentele folosite pentru a comunica sunt pre-simbolice pentru că nu implică
niciun simbol. Gesturile “convenţionale” se referă la comportamente precum arătatul şi datul
din cap “da”. Înţelesurile acestor gesturi sunt determinate de cultura în care sunt folosite. Noi,
adulţii, continuăm să folosim gesturi convenţionale, în timp ce comunicăm. Constatăm că
aceste gesturi (în special arătatul) necesită abilităţi vizuale şi nu sunt adecvate copiilor cu
deficienţe de vedere severe.
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COMUNCAREA SIMBOLICĂ ÎNCEPE LA NVELUL V
V.

Simboluri concrete
Copilul foloseşte aşa numitele simboluri “concrete” care se aseamănă izbitor (foarte mult) din
punct de vedere fizic cu ceea ce reprezintă – ele arată la fel, se simt la fel, se mişcă la fel sau
sună la fel cu obiectul pe care îl reprezintă. Simbolurile concrete includ imagini simbol, obiecte
folosite ca simboluri ( şiretul reprezintă papucul), anumite gesturi “iconice” (indică un scaun
pentru a comunica “stai jos”) şi sunete (zumzăie când se referă la albină). Copiii cu deficienţe
motorii severe pot accesa imagini sau obiecte simbol cu ajutorul unor echipamente mecanice
sau prin indicarea, atingerea sau privirea acestora. Copiii care deja utilizează simboluri
abstracte, (Nivelul VI) nu mai trebuie să folosească simboluri concrete: cei mai mulţi copii sar
peste acest nivel. Pentru unii copii care nu au învăţat să folosească simboluri abstracte,
simbolurile concrete (Nivelul V) pot servi ca punte de legătură spre utilizarea simbolurilor
abstracte (Nivelul VI).

VI. Simboluri abstracte
Copilul utilizează simboluri abstracte precum vorbirea, limbajul semnelor, limbajul Braille sau
cuvinte scrise. Aceste simboluri NU se aseamănă fizic cu ceea ce reprezintă. Sunt folosite pe
rând în raport cu specificul situaţiei de comunicare.
VII. Limbajul
Copilul utilizează simbolurile (orice fel de simboluri) în combinaţii de două sau trei simboluri
(“vreau suc”, “eu merg afară”), în funcţie de regulile gramaticale. Copilul înţelege că sensul
combinaţiilor de cuvinte poate diferi în funcţie de aranjarea (ordinea) simbolurilor.

4

Să începem…
Vă rugăm să încercuiţi una dintre afirmaţiile de mai jos ce descrie cel mai
bine abilităţile de comunicare ale copilului dumneavoastră.

A.

❐Copilul meu nu pare să aibă control asupra propriului corp. Ştiu că vrea
ceva numai când ţipă sau mârâie, când este fericit zâmbeşte, iar când simte o
stare de discomfort scoate diferite sunete şi este agitat.
Dacă încercuiţi această afirmaţie, mergeţi la
Secţiunea A (pagina 6).

B. ❐

Copilul meu are control asupra comportamentelor sale, dar nu le

foloseşte să încerce să-mi comunice mie ceea ce vrea. Nu vine la
mine să mă facă să înţeleg ce vrea, dar îmi este uşor să înţeleg pentru
că încearcă să facă diferite lucruri pentru el/ea. Ştie ce vrea şi
comportamentul său mă face să înţeleg ce vrea. Dacă s-a terminat
mâncarea din farfurie şi mai doreşte, va încerca să îşi mai ia singur(ă)
în loc să îmi comunice MIE să îi mai dau. Dacă încercuiţi această
afirmaţie mergeţi la Secţiunea B (pagina 9)

C. ❐

Copilul meu încearcă să-mi comunice doar ceea ce-şi doreşte.
Foloseşte gesturi şi sunete diferite (arată, dă din cap, mă trage de mână sau
se uită la mine şi la ceea ce îşi doreşte) pentru a-mi comunica ce doreşte.
De exemplu când mai vrea lapte îmi dă cana mie sau arată spre frigider. Nu
foloseşte nici un tip de limbaj pentru a comunica. Dacă încercuiţi această
afirmaţie, mergeţi la Secţiunea C (pag. 13).

SAU

❐

Copilul meu mă face să înţeleg ce vrea utilizând o formă a limbajului sau

comunicare simbolică (vorbire, cuvinte scrise, Braille). Când foloseşte aceste
simboluri este clar că el/ea înţelege ce înseamnă aceste simboluri. Dacă
încercuiţi această afirmaţie, mergeţi la Secţiunea C (pagina 13).
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Instrucţiuni pentru Secţiunea A…
Înregistrarea scorului
Fiecărei întrebări îi corespunde un anumit mesaj pe care copilul s-ar putea să îl exprime în
diferite moduri. Citiţi fiecare întrebare şi decideţi dacă copilul poate să exprime mesajul descris.
Apoi încercuiţi ce comportamente foloseşte pentru a exprima acel mesaj; comportamente
prezentate în lista următoare. De asemenea, trebuie să decideţi dacă copilul dumneavoastră a
deprins folosirea oricărui comportament pe care l-aţi încercuit sau dacă se situează într-o etapă
intermediară (în curs de dezvoltare). Puneţi (X) în căsuţa din dreptul comportamentului (de lângă
comportamentul) pe care consideraţi că l-a deprins. Folosiţi următoarea definiţie pentru a decide
dacă un comportament este deprins sau în curs de dezvoltare/formare.

[/]
•
•
•

În curs de dezvoltare
manifestarea acestui comportament nu este consistentă
manifestă acest comportament când este ajutat sau încurajat să îl facă
manifestă acest comportament în una sau două contexte diferite, cu una sau
două persoane diferite

[X] Deprins
• manifestă acest comportament de cele mai multe ori, când i se creează ocazia
• manifestă acest comportament în diferite contexte, cu persoane diferite
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Secţiunea A
La acest nivel, copilul dumneavoastră nu pare să aibă control asupra propriilor
comportamente, dar reacţionează la senzaţii. Reacţiile sale vă fac să înţelegeţi cum se simte.

A.1

Exprimă Disconfort
Puteţi să spuneţi când copilul dumneavoastră simte disconfort (durere, este ud, îi
este foame, este speriat)? Dacă da, ce face copilul dumneavoastră pentru a vă
comunica aceste stări?

Mişcările corpului
❐

Schimbarea posturii

❐

(corpul devine mai rigid,
se răsuceşte, se întoarce)

❐

mişcări ale membrelor
(loveşte cu picioarele,
loveşte cu mâinile)

❐

mişcări ale capului
(îşi întoarce capul)

A.2

Expresii faciale

P rimele Sunete
plânge, mârâie,

❐

grimase

strigă

Exprimă Confort
Puteţi să spuneţi când copilul dumneavoastră este mulţumit sau se simte bine?
Dacă da, ce vă face să credeţi că el se simte bine?

Mişcările corpului
❐

îşi schimbă postura
(corpul devine mai rigid,se
relaxează)

❐

mişcă membrele
(loveşte cu picioarele,
loveşte cu mâinile)

❐

mişcările capului
(îşi întoarce capul)

Primele sunete
❐

gângureşte, ţipă

Expresii faciale
❐

zâmbeşte
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A.3

Exprimă interes faţă de alţi oameni
Puteţi să spuneţi dacă fiul/fiica dumneavoastră este interest(ă) de alte persoane?
Dacă da, ce vă face să credeţi că fiul/fiica dumneavoastră este interesat(ă) de alte persoane?

Mişcările corpului
❐

îşi schimbă postura
(corpul devine mai
rigid, se relaxează)

❐

mişcările membrelor
(loveşte cu picioarele,
loveşte cu mâinile)

Expresii faciale

Primele sunete
❐

gângureşte, ţipă

❐

zâmbeşte

Prezintă copilul dumneavoastră unele comportamente asupra cărora nu pare să aibă control?
Dacă da, mergeţi la Secţiunea B (pagina 9) şi verificaţi dacă puteţi răspunde cu “Da” la unele
întrebări. Dacă nu, mergeţi la pagina 31.
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Instrucţiuni pentru Secţiunea B ...
Înregistrarea scorului
Fiecare întrebare este relaţionată cu un anumit mesaj pe care copilul dumneavoastră poate să îl exprime
în mai multe moduri. Citiţi fiecare întrebare şi decideţi dacă copilul dumneavoastră poate să exprime
mesajul descris. Apoi încercuiţi comportamentul pe care îl foloseşte pentru a exprima mesajul, dintre
comportamentele de mai jos. Trebuie să decideţi dacă copilul dumneavoastră a deprins utilizarea
comportamentelor pe care le-aţi încercuit sau dacă acele comportamente se situează într-o etapă
intermediară (în curs de dezvoltare). Puneţi (X) în căsuţa din dreptul comportamentului (de lângă
comportamentul) pe care consideraţi că l-a deprins. Folosiţi următoarea definiţie pentru a decide dacă
un comportament este deprins sau în curs de dezvoltare/formare.
[/] În curs de dezvoltare
• manifestarea acestui comportament nu este consistentă
• manifestă acest comportament când este facilitatat sau încurajat să îl facă
• manifestă acest comportament în una sau două contexte diferite, cu una sau
două persoane diferite
[X] Deprins
• manifestă acest comportament de cele mai multe ori când i se creează ocazia
• manifestă acest comportament în diferite context, cu persoane diferite
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Secţiunea B
La acest nivel copilul dumneavoastră poate să facă intenţionat unele lucruri, dar nu realizează că
poate să vă comunice anumite lucruri prin intermediul comportamentului său. De exemplu, el/ea
poate să plângă şi să se rostogolească peantru a-şi lua sticla atunci când mai vrea să bea lapte,
dar nu pare să plângă pentru a vă atrage dumneavoastră atenţia să îi daţi sticla.

B.1

Protestează
Puteţi să spuneţi când copilul dumneavoastră nu vrea ceva anume, cum ar fi un fel de mâncare, o
jucărie sau un joc precum gâdilatul?
Dacă da, cum se manifestă copilul, ce vă face să credeţi că nu vrea un anumit lucru?

Mişcările corpului
❐
❐

Primele sunete

mişcările capului
(se întoarce cu spatele,
îşi dă capul pe spate)

❐

mişcările braţelor
(loveşte cu mâinile,
împinge, aruncă)

❐

mişcările picioarelor
(loveşte podeaua cu
piciorul, loveşte
persoane cu piciorul)
pleacă de lângă persoane
sau obiecte

❐

Expresii faciale
❐

B.2

ţipă, smiorcăie

se încruntă, grimase

Continuă o acţiune
Puteţi să spuneţi dacă uneori copilului dumneavoastră ar dori să continue o acţiune sau o
activitate pe care tocmai aţi întrerupt-o? (ex.legănatul, jocul cu o jucărie muzicală)
Dacă da, ce vă face să credeţi că vrea să continue o activitate?

Mişcările corpului
❐
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mişcările capului
(mişcarea capului îninte şi
înapoi)

❐

mişcările braţelor
(loveşte cu braţele)

❐

mişcările picioarelor
(loveşte cu picioarele)

Expresii faciale

Primele sunete
❐

gângureşte, ţipă,

V izual
❐

se uită la persoană

❐

zâmbeşte

B.3

Obţine mai mult
Puteţi spune că uneori copilul dumneavoastră vrea mai mult din ceva anume (mâncare sau jucărie)?
Dacă da, ce vă face să credeţi că vrea mai mult?

Mişcările corpului
❐
❐
❐
❐

se apropie de obiectul dorit

❐

mişcările capului
(mişcările capului înainte şi
înapoi)
mişcările braţelor
(loveşte cu braţele)

Expresii faciale

Primele sunete
gângureşte, ţipă

❐

zâmbeşte

V izual
❐

se uită la obiectul
dorit

mişcările picioarelor
(loveşte cu picioarele)

❐
B.4

ia obiectul dorit

Atrage atenţia
Face copilul dumneavoastră anumite lucruri pentru a vă atrage atenţia, chiar dacă el nu
încearcă intenţionat să obțină atenția dumneavoastră?
Dacă da, ce comportamente manifestă copilul dumneavoastră pentru a vă atrage atenţia?

Mişcările corpului
❐
❐

se apropie de persoană

❐

mişcarea capului
(mişcări ale capului înainte şi
înapoi)

ţipă, face gălăgie

❐

mişcări ale braţelor
(loveşte cu braţele)

❐

mişcări ale picioarelor
(loveşte cu picioarele)

Expresii faciale

Primele sunete
gângureşte,

❐

zâmbeşte

V izual
❐

se uită la persoană

Manifestă copilul dumneavoastră unele comportamente cu un anumit scop, pentru a
vă comunica dumneavoastră ceva? Dacă da, mergeţi la Secţiunea C (pagina 12) şi
verificaţi dacă puteţi răspunde cu “Da” la unele întrebări. Dacă nu, mergeţi la pagina
31.
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Secţiunea C
La acest nivel copilul dumneavoastră ştie că dacă face un
anumit lucru, dumneavoastră veţi reacţiona într-un anumit
mod şi îşi foloseşte comportamentele pentru a comunica
intenţionat. Există mai multe modalităţi prin care un copil
poate comunica intenţionat. Unele dintre aceste modalităţi
implică utilizarea unor simboluri (vorbire, limbajul semnelor,
imagini ale obiectelor, simboluri tri-dimensionale); altele
implică gesturi specifice sau mişcări ale corpului; unele implică
vocalize care nu reprezintă încă limbaj. Unii copii cu
dizabilităţi motorii severe pot utiliza echipamente electronice
pentru a comunica. Este important orice comportament pe
care copilul îl manifestă INTENŢIONAT pentru a vă
comunica ceva. Nu uitaţi că unii copii accesează simbolurile
prin intermediul unor dispozitive de comunicare.
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Instrucţiuni pentru Secţiunea C …
Utilizarea dispozitivelor de comunicare
Copiii cu dizabilităţi motorii severe pot utiliza dispozitive mecanice de comunicare, care
implică unele sisteme de simboluri. De exemplu, pot utiliza dispozitive prin apăsare cu diferite
panouri pentru a identifica imagini simbol sau cuvinte scrise. Când apasă un panou/buton o
înregistrare a vocii transmite un mesaj care identifică o imagine sau un cuvânt scris. În aceste
cazuri, puteţi considera că şi acest copil utilizează simboluri prin intermediul dispozitivelor de
comunicare (imagini, cuvinte scrise sau orice tip de simbol utilizat pentru a identifica un mesaj
care a fost exprimat). Simbolurile care pot fi accesate prin intermediul dispozitivelor de
comunicare includ:
Simboluri concrete
Fotografii/desene
Obiecte simbol reprezentând
mesaje specifice

Simboluri abstracte
Cuvinte scrise
Cuvinte Braille
Simboluri abstracte tri-dimensionale
Simboluri abstracte bi-dimensionale

Limbaj
Combinaţii ale oricăror simboluri
de mai sus

Înregistrarea scorului
Fiecare întrebare este relaţionată cu un anumit mesaj pe care copilul dumneavoastră poate să îl exprime
în mai multe moduri. Citiţi fiecare întrebare şi decideţi dacă copilul dumneavoastră poate să exprime
mesajul descris. Apoi încercuiţi comportamentul pe care îl foloseşte pentru a exprima mesajul din lista
de mai jos. Trebuie să decideţi dacă copilul dumneavoastră a deprins utilizarea comportamentelor pe
care le-aţi încercuit sau dacă acele comportamente se situează într-o etapă intermediară (în curs de
dezvoltare). Puneţi o linie [/] în căsuţa din dreptul comportamentului în curs de dezvoltare/formare.
Puneţi (X) în căsuţa din dreptul comportamentului (de lângă comportamentul) pe care consideraţi că l-a
deprins. Folosiţi următoarele definiţii pentru a decide dacă un comportament este deprins sau în curs de
dezvoltare/formare.
[/]
•
•
•

În curs de dezvoltare
manifestarea acestui comportament nu este consistentă
manifestă acest comportament când este facilitat sau încurajat să îl facă
manifestă acest comportament în una sau două contexte diferite, cu una sau
două persoane diferite
[X] Deprins
•
manifestă acest comportament de cele mai multe ori când i se creează ocazia
•
manifestă acest comportament în diferite context, cu persoane diferite
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Refuză sau respinge ceva

C.1

Arată intenţionat copilul dumneavoastră că nu vrea un anumit lucru sau o anumită activitate? Dacă
da, ce face copilul dumneavoastră pentru a refuza sau respinge ceva?

NIVELUL III

Mişcările corpului
❐

❐

mişcările întregului corp
( răsucire,întoarcere)

❐

mişcările capului
(întoarce capul
într-o parte)

❐

mişcări ale braţelor sau
mişcări ale picioarelor
(loveşte persoanele cu
picioarele, loveşte podeaua
cu picioarele)

Gesturi simple
❐

împinge obiectul sau
persoana

ţipă, smiorcăie

❐

se încruntă, grimase

NIVELUL V

NIVELUL IV

Gesturi convenţionale

mâinilor

❐

Expresii faciale

Primele sunete

Simboluri concrete

& Vocalize

vă dă obiectul care nu îi

❐

respinge o fotografie sau
un desen al unui lucru
care nu îi place

❐

dă din cap “Nu”

❐

❐

vocalize intonate specific

respinge simbolul
obiectului ce reprezintă
elementul care nu îi
place

❐
place

(“uh-uh”)

NIVELUL VI
BUS

❐

S imboluri
abstracte

❐

cuvânt rostit
(“Nu”, “Gata”)

cuvântul în Braille
(“Nu”, “Stop”)

❐

simbol tri-dimensional

❐

semn manual
(“Nu”, “Stop”)

❐

cuvânt scris
(“Nu”, “Gata”)
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NIVELUL VII
“I want
more”

abstract (pentru simbolul
“Nu”, “Stop!”)

❐

simbol bi-dimensional
abstract
(pentru “Nu”, “Stop”)

❐

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“Opreşte-te!”,
“Totul e gata.”, “Nu merg
afară.”) Notaţi simbolurile

C.2

Solicită continuarea unei acţiuni
Copilul dumneavoastră vă arată intenţionat că vrea să continue acţiunea pe care tocmai aţi
terminat-o (ex. jocul “Cucu-Bau” sau să faceţi o jucărie să meargă)? Dacă da, cum solicită
copilul dumneavoastră continuarea acţiunii?
LEVEL III

Mişcările corpului
❐

mişcările întregului corp

❐

(fandare, săritură)

❐
❐

E xpresii faciale

Primele sunete
gângureşte, ţipă,

❐

râde

zâmbeşte

V izual

mişcările braţelor/mâinilor
(loveşte cu braţele)

❐

se uită la d-voastră

mişcările picioarelor
(loveşte cu picioarele)
LEVEL IV

Gesturi convenţionale

Gesturi simple
❐
❐
❐

LEVEL V

& Vocalize

Simboluri concrete
❐

indică fotografii sau desene
ale acţiunilor dorite

vă cheamă

vă atinge

❐
❐

❐

se întinde spre
d-voastră sau vă
atinge

îşi ţine mâinile sus sau
spre tine (pentru “vrea
în braţe”

indică obiecte simbol
reprezentând acţiunea
dorită

❐

dă din cap

❐

foloseşte pantomima pentru
a comunica acţiunea dorită

vă ia de mână

NIVELUL VI
BUS

❐

S imboluri
abstracte
cuvinte rostite
(“mai”, “gâdilă”)

❐

face semn
(“mai”)

❐

cuvinte scrise
(“mai”, “gâdilă”)

NIVELUL VII
“I want
more”

❐

cuvânt în Braille
(“mai”, “leagănă”)

❐

simbol tri-dimensional
abstract
(“mai”, “gâdilă”)

❐

❐

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“mai gâdilă”, “încă o dată”)
Notaţi simbolurile

simbol bi-dimensional
abstract
(“mai”, “mănânc”)
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Solicită o nouă acţiune

C.3

Copilul dumneavoastră indică intenţionat că el/ea vrea ca dumneavoastră să executaţi o acţiune
nouă (una la care nu aţi mai participat)? Dacă da, cum solicită copilul dumneavoastră (sau
comandă/ordonă) o nouă acţiune?
NIVELUL III

Mişcările corpului
❐

mişcările întregului corp
(sare în sus când vrea o
acţiune nouă)

❐

mişcările

❐

mişcările picioarelor
(mişcă picioarele
când vrea o acţiune
nouă)

se uită la dumneavoastră

NIVELUL V

Gesturi convenţionale
& Vocalize

❐
❐

vă cheamă
îşi tine mâinile sus sau
spre dumneavoastră
(pentru “sus”)

Gesturi Simple
❐

❐

zâmbeşte

NIVELUL IV

braţelor/mâinilor (îşi
mişcă braţele când
vrea o acţiune nouă)

❐

V izual

E xpresii faciale

vă ia mâna

Simboluri concrete
❐

indică pfotografii sau
desene ale acţiunilor dorite

❐

indică obiecte simbol
reprezentând acţiunea dorită

❐
❐

mimează acţiunea dorită
mimează sunete care
însoţesc acţiunea dorită

NIVELUL VI
BUS

❐
❐
❐

NIVELUL VII
“I want
more”

Simboluri abstracte

cuvânt rostit
(“gâdilat”)

❐

semn
(“mănâncă”)

❐

cuvânt scris
(“gâdilat”)

❐

cuvânt în Braille
(“leagăn”)

combină două sau mai multe

simbol tri-dimensional

simboluri
(“gâdilă-mă”, “Eu vreau leagăn”)

abstract
(“leagănă”)

Notaţi tipul simbolului

simbol bi-dimensional
abstract (“gâdilă”)
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❐

Limbaj

Solicită un obiect pentru mai mult timp

C.4

Copilul dumneavoastră vă arată intenţionat că vrea în continuare ceva (jucărie sau mâncare)
după ce a avut deja acel obiect? Dacă da, cum solicită copilul dumneavoastră, pentru mai
mult timp, un anumit obiect?
Nivelul III

Mişcările corpului
❐

mişcările întregului corp
(se apropie de obiectul dorit)

❐

îşi mişcă capul spre
obiectul dorit)

❐

mişcări ale

❐

strigă, ţipă

❐

se uită la obiectul dorit

E xpresii faciale
❐

braţului/mâinilor

❐

V izual

Primele sunete

NIVELUL V

zâmbeşte

Simboluri concrete

mişcări ale piciorului
NIVELUL IV

Gesturi simple

Gesturi convenţionale

❐

vă ghidează mâna sau se
trage spre obiectul dorit

❐

atinge obiectul dorit
(fără să îl/o ia)

❐

se întinde spre un obiect
sau atinge uşor obiectul

& vocalize

❐

se uită când la d-voastră,
când la obiectul dorit

❐

arată obiectul dorit

❐

indică fotografii sau desene
ale obiectului dorit

❐

indică obiectul simbol,
reprezentând itemul dorit

❐

mimează obiectul
dorit

❐

mimează sunetul
obiectului dorit

NIVELUL VII
“I want
more”

NIVELUL VI
BUS

❐
❐
❐

❐

S imboluri abstracte
rosteşte cuvântul
(“mai”, “minge”)

❐

face semn pentru
(“mai”, “păpuşă”)

❐

scrie cuvântul
(“mai”, “minge”)

scrie cuvântul în

Braille (“mai”, “suc”)
simbol abstract tri-

dimensional pentru
(“mai”, “minge”)

❐

Limbaj

combină două sau mai multe
simboluri
(“mai suc”, “mai vreau
balonaşe”)
Scrieţi simbolurile

simbol abstract bi-

dimensional (“mai”, “biscuit”)
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Face alegeri

C.5

Face copilul dumneavoastră alegeri în mod intenţionat, între doi sau mai mulţi itemi pe care
îi oferiţi în acelaşi timp? (Vă asiguraţi că observă toate opţiunile prezentate şi nu doar indică
primul obiect pe care îl vede.) Dacă da, cum face alegeri copilul dumneavoastră?

NIVELUL III

Mişcările corpului

V izual

Gesturi simple
❐

❐
❐

mişcările întregului corp
(se apropie de obiectul dorit)
îşi mişcă capul spre
obiectul dorit

❐

NIVELUL V

Gesturi convenţionale

Simboluri
concrete

& vocalize

❐

se uită când la d-voastră,

când la obiectul dorit

❐

obiectul dorit
❐ se întinde spre obiectul
dorit, atinge sau loveşte uşor
obiectul dorit (fără să îl ia)

se uită la obiectul dorit

NIVELUL IV

vă ghidează mâna spre

arată obiectul dorit

❐

indică fotografii/desene
ale itemilor doriţi

❐

mimează itemul dorit

❐

indică obiectul simbol,
reprezentând itemul dorit

❐

mimează sunetul dorit

NIVEL VII

NIVELUL VI
BUS

❐
❐
❐
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“I want
more”

S imboluri abstracte
rosteşte cuvântul
(“acel”, ori numeşte itemul)

❐cuvânt în Braille
(numele itemului)

face semn pentru
(“acel”, ori numeşte itemul)

❐simbol abstract tri-dimensional

cuvânt scris
(numele itemului)

❐simbol abstract

(numele itemului)

bidimensional
(numele itemului)

❐

Limbaj

combină două sau mai

multe simboluri abstracte
(“Eu vreau tren.”,“Eu vreau
aceea.”)
Tipul simbolului

Solicită un obiect nou

C.6

Solicită intenţionat copilul dumneavoastră un obiect nou ( jucărie sau mâncare) pe care îl vede, aude
sau atinge, dar pe care nu i l-aţi mai oferit?
Dacă da, cum solicită copilul dumneavoastră un obiect nou?

NIVELUL III

NIVELUL IV

Mişcările corpului
❐

mişcările întregului corp
(se întinde spre obiect)

❐

Gesturi convenţionale

V izual
❐

& vocalize

❐

se uită la obiectul dorit

se uită când la

dumneavoastră, când la obiect

❐

mişcarea capului spre
obiectul dorit

Gesturi simple

arată spre obictul dorit

LEVEL V

❐

vă ghidează mâna sau vă
trage spre obiectul dorit

❐

atinge obiectul dorit
(fără să îl ia)

❐

se întinde spre obiectul
dorit sau loveşte uşor
obiectul dorit

Simboluri concrete
❐

indică fotografii sau
desene ale obiectului dorit
❐ indică obiecte simbol
reprezentând obiectul dorit

❐

mimează obiectul dorit

❐

mimează sunetul
obiectului dorit

NIVELUL VII

NIVELUL VI
BUS

❐
❐
❐

“I want
more

S imboluri abstracte
cuvânt rostit
(“maşină”)

❐

limbaj mimico-gestual
(“păpuşă”)

❐

cuvânt scris
(“minge”)

cuvânt în Braille
(“biscuite”)
simbol abstract tri-

dimensional(“maşină”)

❐

❐

Limbaj

combină două sau mai multe

simboluri (“vreau maşină”, “Eu
vreau mingea”)
Tipul simbolului

simbol abstract bi-

dimensional (“suc”)
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C.7

Solicită obiecte care sunt absente
Solicită intenţionat copilul dumneavoastră obiecte (jucării, mâncare, persoane) care nu sunt
prezente în mediul înconjurător (lucruri pe care nu le vede, nu le aude, nu le atinge, aflate în
altă cameră etc.)? Dacă da, cum solicită aceste obiecte absente?
NIVELUL V

Simboluri
concrete
❐

❐
❐
❐

NIVELUL VI
BUS

❐
indică
fotografii
sau
desenle
obiectelor/persoane
lor dorite
indică obiecte simbol
reprezentând
obiectul/persoana dorită
mimează obiectul
dorit
mimează sunetul
obiectului dorit

S imboluri
abstracte
cuvânt rostit
(“minge“)

❐

limbaj gestual
(“păpuşă“)

❐

cuvânt scris
(“biscuite“)

❐

cuvânt în Braille
(“suc“)

❐

simbol abstract tri-

dimensional
(“carte“)

❐

simbol abstract bi-

dimensional
(“minge“)

”
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NIVELUL VII
“I want
more”

❐

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“vreau minge”, “Eu
vreau maşina”)
Tipul simbolului

Atrage atenţia

C.8

Vă atrage atenţia în mod intenţionat copilul dumneavoastră? Dacă da, cum vă
atrage atenţia?

NIVELUL III

E xpresii faciale

P rimele sunete
❐

gângureşte,

❐

zâmbeşte

❐

mişcările braţului/mâinii
(loveşte cu braţele)
vă atinge

V izual

❐
❐

ţipă

❐

Gesturi simple

se uită la d-voastră

activează butonul sau

“dispozitivul de chemare”

NIVELUL IV

Gesturi convenţionale
& vocalize

❐
❐

vă cheamă printr-un gest
arată spre d-voastră

NIVELUL VI
BUS

NIVELUL VII
“I want
more

S imboluri abstracte

Limbaj

❐

cuvânt rostit
(“uite”, “mama”)

❐

cuvânt în Braille
(“uite”, “Mihai”)

❐

limbajul

❐

simbol abstract tri-

combină două sau mai
multe simboluri
(“tata, uite”, “uită-te la mine”)

dimensional
(“uite”, “mama”)

Tipul simbolului

semnelor
(“uite”, “tata”)

❐

cuvânt scris
(“uite”, “mama”)

❐

❐

simbol abstract bi-

dimensional
(“uite”, “profesor”)
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Arată afecţiune

C.9

Arată copilul dumneavoastră în mod intenţionat afecţiune faţă de dumneavoastră sau alte
persoane? Dacă da, ce face copilul dumneavoastră pentru a-şi arăta afecţiunea?

NIVELUL III

E xpresii faciale

Primele sunete
❐

❐

gângureşte, ţipă

zâmbeşte

❐
❐

V izual
❐

Gesturi simple
mişcări ale braţului/mâinii
vă atinge

se uită la d-voastră

NIVELUL IV

NIVELUL V

Gesturi convenţionale

Simboluri concrete

& vocalize

❐

vă îmbrăţişrează, vă

❐

pupă, vă mângâie

arată fotografia sau desenul
care reprezintă un concept
precum “iubesc”

NIVELUL VI

BUS

❐
❐
❐

NIVELUL VII
“I want
more”

S imboluri abstracte

cuvânt rostit
(“iubesc”)

❐

limbajul semnelor
(“îmbrăţişez”)

❐

cuvânt scris
(“iubesc”)

cuvânt în Braille
(“iubesc”)
simbol abstract tri-

dimensional
(“îmbrăţişez”)

❐

simbol abstract bi-

dimensional (“iubesc”)
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❐

Limbaj

combină două sau mai

multe simboluri
(“te iubesc”, “mie place mama”)
Tipul simbolului

C.10

Salută persoane
Salută copilul dumneavoastră în mod intenţionat spunând “Salut!” sau “Pa!/La revedere!”
când soseşte cineva sau când pleacă cineva? Dacă da, cum vă salută sau cum salută copilul
dumneavoastră alte persoane?
NIVELUL IV

Gesturi convenţionale
& vocalize

❐mişcă mâna “Salut!” sau “Pa!/La revedere!”
NIVELUL V

Simboluri concrete
❐

arată fotografii sau
desene reprezentând
salutul ( “Salut!”,
“Pa!/La revedere!”)

NIVELUL VI
BUS

“I want
more”

S imboluri abstracte

❐

cuvânt rostit
❐ cuvânt în Braille
( “Salut”, “Pa!/La revedere!”) ( “Salut”, Pa!/La revedere!”)

❐

limbajul semnelor
❐ simbol abstract
( “Salut”, “Pa!/La revedere!”) tridimensional
( “Salut”, “Pa!/La
cuvânt scris
revedere!”)
( “Salut”, “Pa!/La revedere”)
❐ simbol abstract bi-

❐

❐

NIVELUL VII

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“Pa, mami”! “Bună
dimineaţa, tati!”)
Tipul simbolului

dimensional
( “Salut”, “Pa!/La revedere!”)
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Oferă lucruri sau împarte cu alţii

C.11

Oferă copilul dumneavoastră lucruri sau împarte cu alţii diferite lucruri în mod intenţionat fără să
aştepte nimic în schimb? Dacă da, cum oferă sau împarte cu dumneavoastră diferite lucruri?

NIVELUL IV

Gesturi convenţionale
& Vocalize

❐

vă dă sau vă arată ceva

❐

vocalize specifice cu
sunete asemănătoare
întrebării “Vrei asta?”

NIVELUL VI
BUS

“I want
more”

S imboluri abstracte

❐

cuvânt rostit
(“al tău”)

❐

cuvânt în Braille
(“al tău”)

❐

limbajul semnelor
(“al tău”)

❐

simbol abstract tri-

❐

cuvânt scris
(“al tău”)

dimensional
(“al tău”)

❐

simbol abstract bidimensional
(“al tău”)
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❐

NIVELUL VII

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri (“pentru
tine”, “prăjitură pentru
tine ”)
Tipul simbolului

C.12

Vă atrage atenţia înspre ceva
Vă atrage copilul dumneavoastră în mod intenţionat atenţia înspre ceva interesant (spune “Uită-te la
aceasta!)? Dacă da, cum vă atrage atenţia înspre ceva?

NIVELUL IV

Gesturi convenţionale
& Vocalize

❐

❐

arată spre ceva

se uită când la dumneavoastră,
când la obiectul, persoanele sau
locul ţintă

NIVELUL VI
BUS

❐
❐
❐

“I want
more”

S imboluri abstracte
cuvânt rostit
(“uite”, “acolo”)

❐

limbajul semnelor
(“uite”, “acolo”)

❐

cuvânt scris
(“uite”, “acolo”)

cuvânt în Braille
(“uite”, “acolo”)
simbol abstract tri-

dimensional
(“uite”, “acolo”)

❐

❐

NIVELUL VII

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“Uite aici. “Uită-te la aceea”)
Tipul simbolului

simbol abstract bi-

dimensional
(“uite”, “acolo”)
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Foloseşte formule de politeţe

C.13

Foloseşte copilul dumneavoastră în mod intenţionat formule de politeţe pentru interacţiune
socială, vă cere permisiunea înainte să facă ceva, spune “te rog”, “mulţumesc”, sau “scuzămă”? Dacă da, ce formule sociale de adresare utilizează copilul dumneavoastră?

NIVELUL IV

Gesturi convenţionale
& Vocalize

❐

Arată spre ceva ca şi când
ar spune “Pot sa îl am?”

❐

vocalize specifice
(sunete întrebătoare
pentru “Pot să?”)

NIVELUL VII

NIVELUL VI
BUS

“I want
more”

S imboluri abstracte

❐

cuvânt rostit
(“te rog”)

❐

cuvânt în Braille
(“îmi pare rău”)

❐

limbajul semnelor
(“mulţumesc”)

❐

simbol abstract tri-

❐

cuvânt scris
(“te rog”)

dimensional
(“te rog”)

❐

simbol abstract bi-

dimensional
(“mulţumesc”)
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❐

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“Da, te rog!”“Mami
pot să?”)
Tipul simbolului

C.14

Răspunde la întrebări cu “Da” şi “Nu
Spune copilul dumneavoastră intenţionat “da” , “nu” sau “nu ştiu” ca răspuns la o
întrebare? Dacă da, cum răspunde copilul dumneavoastră la întrebările cu răspuns
“da” şi “nu”.

NIVELUL IV

Gesturi convenţionale
& vocalize

❐
❐
❐

❐

dă din cap “da”
dă din cap “nu”

vocalize specifice
indicând da, nu (“uhhuh,”“nu-uh”)

ridică din umeri

NIVELUL V

Simboluri concrete
❐

arată fotografii sau
desene reprezentând
“da” sau “nu”

NIVELUL VI
BUS

❐

S imboluri
abstracte
cuvânt
(“da”, “nu”)

❐

limbajul semnelor
(“da”, “nu”)

❐

cuvânt scris
(“da”, “nu”)

“I want
more”

❐

cuvânt în Braille
(“da”, “nu”)

❐

simbol abstract tri-

dimensional
(“da”, “nu”)

❐

❐

NIVELUL VII

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“nu aşa,” “nu ştiu”)
Tipul simbolului

simbol abstract bi-

dimensional
(“da”, “nu”)
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C.15

Adresează întrebări
Vă adresează copilul dumneavoastră întrebări (chiar dacă nu utilizează cuvinte), aşteptând un
răspuns de la dumneavoastră? Dacă da, cum vă adresează copilul dumneavoastră întrebări?
NIVELUL IV

Gesturi convenţionale
& vocalize

❐

ridică mâinile, ridică umerii
pentru a întreba

❐

vocalize specifice
pentru a întreba

❐

se uită când la
dumneavoastră, când
la obiectul sau locul
dorit

NIVELUL VI
BUS

S imboluri abstracte

❐

cuvânt rostit
(“cine?”, “ce?”, “unde?”,
“când?”, “de ce?”)

❐

cuvântul în Braille
(“cine?”, “ce?”, “unde?”,
“când?”, “de ce?”)

❐

limbajul semnelor
(“cine?”, “ce?”, “unde?”,
“când?”, “de ce?”)

❐

simbol abstract tri-dimensional
(“cine?”, “ce?”, “unde?”,
“când?”, “de ce?”)

❐

cuvânt scris
(“cine?”, “ce?”, “unde?”,
“când?”, “de ce?”)

❐

simbol abstract bi-dimensional
(“cine?”, “ce?”, “unde?”,
“când?”, “de ce?”)

“I want
more”

❐

NIVELUL VII

Limbaj

combină două sau mai multe
simboluri
(“cine acela?”, “unde mergi tu?” )
Tipul simbolului
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C.16

Denumeşte lucruri sau persoane
Numeşte sau denumeşte copilul dumneavoastră obiecte, persoane sau acţiuni fie spontan, fie ca
răspuns la o întrebare pe care i-aţi adresat-o (exemplu “ce este aceea?”)
NIVELUL V

Simboluri concrete
❐

arată fotografii sau desene
pentru obiect/ persoană/loc
/activitate

❐

arată obiecte simbol
reprezentând
obiect/simbol/persoana/
locul/activitatea dorită

❐

mimează acţiunea sau
obiectul

❐

mimează sunete sau obiecte

BUS

NIVELUL VI

Simboluri abstracte

❐

cuvânt rostit
(numele itemului)

❐

limbajul semnelor
(numele itemului)

❐

cuvânt scris
(numele itemului)

❐

cuvânt Braille
(numel itemului)

❐

simbol abstract tri-

“I want
more”

❐

NIVELL VII

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“acea maşină”,
“aceasta este maşina”)
Tipul simbolului

dimensional
(numele itemului)

❐

simbol abstract bidimensional
(numele itemului)

C.17

Face observaţii
Vă oferă copilul dumneavoastră în mod spontan (fără să fie întrebat) informaţii despre lucruri sub
forma unor observaţii/remărci (“aceea e draguţă”, “fierbinte” etc.)? Dacă da, cum face aceste
observaţii?
NIVELUL V

Simboluri concrete
❐

❐

❐

arată fotografia sau desenul
pentru obiectul /
persoana/locul/
activitatea/calitatea dorită
arată obiectul simbol
reprezentând
obiectul/persoana/locul/activitatea/calitatea dorită
mimează o acţiune,
persoană sau calitate

NIVELUL VI
BUS

S imboluri abstracte

❐

scuvânt rostit
(“frumos”)

❐

limbajul semnelor
(“rece”)

❐

cuvânt scris
(“fierbinte”)

❐

cuvânt Braille
(“rău”)

❐

simbol abstract tri-dimensional
(“drăguţ”)

❐

simbol abstract bi-dimensional
(“galben”)

NIVELUL VII
“I want
more”

❐

Limbaj

combină două sau mai
multe simboluri
(“tu drăguţ”, “aceea prea rece“)
Tipul simbolului

29

trebui să apară dobândit în cadrul Profilului, chiar dacă aţi
notat unele comportamente în curs de dezvoltare pentru
acelaşi mesaj. În exemplul de mai jos, culoarea mai
închisă reprezintă comportamentele dobândite, iar căsuţele
haşurate reprezintă comportamentele în curs de formare.

Profilul ...
Profilul este conceput pentru a vă oferi un rezumat vizual,
prezentat pe o singură pagină, a competenţelor de
comunicare ale copilului. Dintr-o singură privire puteţi
observa dezvoltarea copilului în domeniul comunicării,
utilizând cele şapte nivele ale comunicării şi cele patru
motive majore ale comunicării discutate în paginile 2-4.
Este important să înţelegeţi că un copil cu deficienţe
fizice severe ar putea să prezinte unul sau două
comportamente comunicative, precum privirea sau
activarea unui buton. Rezultatele Profilului nu fac
distincţie între o persoană care prezintă o singură
modalitate de comunicare a unui mesaj şi o persoană care
prezintă mai multe modalităţi de comunicare ale aceluiaşi
mesaj.

Căsuţele haşurate ale profilului vă arată ce fel de mesaje
poate copilul dumneavoastră comunica în prezent şi ce
nivel al comportamentelor comunicative foloseşte copilul
dumneavoastră pentru a comunica acele mesaje. Cele mai
multe persoane se află între două sau mai multe nivele de
comunicare în acelaşi timp.
Dacă marcaţi opţiunea B sau C de la pagina 5 (Să
începem), atunci nu aţi răspuns la întrebările din Secţiunea
A şi /sau B referitoare la primele niveluri ale comunicării
(Nivelul I şi II). În această situaţie, nu va apărea nimic în
acele Nivele ale Profilului (aşa cum se poate observa în
exemplul următor). Presupunerea este că acele niveluri ale
comunicării au fost înlocuite de alte niveluri mai avansate
ale comunicării şi nu mai sunt relevante.

Rezultatele Profilului pot fi introduse pentru a face
distincţia între competenţele dobândite şi cele în curs de
formare. Dacă un anumit comportament este cotat ca
dobândit pentru un anume mesaj (un mesaj este
reprezentat de o căsuţă în Matrice), atunci mesajul ar
I
Comportament
preintentional
Mişcările corpului
Primele sunete
Expresii faciale
II
Comporta
ment
intenţional
Mişcările corpului
Primele sunete
Expresii faciale
Comportament
vizual
III
Comportament
neconventional
Mişcările corpului
Primele sunete
Expresii faciale
Comportament
vizual
Gesturi simple
IV
Comunicare
convenţională
CGesturi convenţionale
Vocalize specifice
Se uită înainte şi înapoi

Tipul simbolului

A1

A2

A3

Exprimă
disconfort

Exprimă confort

Exprimă interes
faţă de alte
persoane

I

I

Pentru nivelurile V, VI sau VII, specificaţi
tipul simbolului utilizat (ex. imagini
simbol, obiecte simbol, limbajul
semnelor, vorbire)

I

B1

B2

Obiecte simbol

B3

Protestea
ză

Continuă
acţiunea

Obţine mai
mult sau ceva

II

II

II

B4
Atrage
atenţia
II

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C8

Refuză,
respinge

Solicită
mai
multă
acţiune

Solicită
o acţiune
nouă

Solicită
pentru
mai mult
timp un
obiect

Face
alegeri

Solicită
obiecte
noi

Solicită
atenţie

III

III

III

III

Face
alegeri

Solicită
obiecte
noi

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

IV

IV

IV

IV

III

III

III

= În curs de formare

Legenda:

C9

= Dobândit

Arată
afecţiune

III
Refuză,
respinge
IV

Solicită
mai
multă
acţiune

Solicită
o acţiune
nouă
IV

IV

Solicită
pentru
mai mult
timp un
obiect

C10

C11

C12

C13

Salută
persoane
IV

Oferă,
împarte
IV

Atrage
atenţia
altei
persoane

Formule
sociale de
politeţe IV

IV

C14

C15

Răspunde
la întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

IV

IV

Răspunde
la întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

Numeşte
lucruri/
oameni

Face
observaţii
V

IV
V
Simboluri concrete
Obiecte simbol
Imagini simbol
Gesturi imitative
Sunete imitative
VI Simboluri
abstracte
Cuvinte
rostite
Limbajul
semnelor
Cuvinte scrise
Cuvinte în
Braille

VII Limbaj
Combinţii de
două sau mai
multe simboluri

C7
Refuză,
respinge

Solicită
mai
multă
acţiune

Solicită
o acţiune
nouă

V

V

V

Refuză,
respinge

Solicită
mai
multă
acţiune
VI

Solicită
o acţiune
nouă
VI

respinge
VII

Face
alegeri
oices
V

Solicită
obiecte
noi

Solicită
un obiect
absent

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

Salută
persoane

Oferă,
împarte

V

V

V

V

V

V

V

VI

Refuză,

Solicită
pentru
mai mult
timp un
obiect

Solicită
pentru
mai mult
timp un
obiect
VI

Face
alegeri

Solicită
obiecte
noi

VI

VI

Solicită
mai
multă
acţiune

Solicită
o acţiune
nouă

Solicită
pentru
mai mult
timp un
obiect

Face
alegeri

Solicită
obiecte
noi

VII

VII

VII

VII

VII

Solicită
un obiect
absent

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

Salută
persoane

Oferă,
împarte

VI

VI

VI

VI

VI

Solicită
un obiect
absent

Atrage
atenţia
altei
persoane
V

Atrage
atenţia
altei
persoane

Formule
sociale de
politeţe

V

V

V

Formule
sociale de
politeţe

Răspunde
la întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

Numeşte
lucruri/
oamen

VI

VI

VI

VI

Răspunde
la întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

VII

VII

Numeşte
lucruri/
oameni

V

VI

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

Salută
persoane

Oferă,
împarte

Atrage
atenţia
altei
persoane

Formule
sociale de
politeţe

VII

VII

VII

VII

VII

VII

VII

C16

VII

C17

Face
observaţii

VI

Face
observaţii
VII
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Trei modalităţi de
completare a Profilului
Transferul informaţiilor din matrice în profil poate fi
puţin dificil. Aveţi trei opţiuni: completaţi-o singur,
cereţi unui membru al echipei care lucrează cu copilul
dumnavoastră să o completeze sau completaţi online.
1.Completaţi-o singur. Puteţi transfera informaţiile din
matrice în Profil utilizând instrucţiunile următoare. Pe
fişă aţi încercuit modalităţi specifice în care copilul
dumneavoastră comunică pentru itemii A1-A3, B1-B4 şi
C1-C17. Sub fiecare dintre aceşti itemi sunt câteva
categorii de comportamente precum: primele sunete şi
simboluri concrete. Pentru a complete Profilul, veţi
haşura căsuţa corespunzătoare acelor itemi şi categorii
pentru care aţi marcat cel puţin două tipuri de
comportamente comunicative. Decideţi ce cod veţi
folosi pentru a distinge comportamentele dobândite de
comportamentele în curs de formare; puteţi utiliza
diferite culori sau o culoare închisă pentru
comportamentele dobândite şi haşurarea celor în curs
de formare
Pentru întrebările A şi B, haşuraţi în Profil căsuţa cu
numărul corespunzător pentru întrebările la care aţi marcat cel
puţin un comportament. De exemplu, itemul A1 are trei
categorii (mişcările corpului, primele sunete şi expresii faciale).
Dacă aţi notat oricare comportament sub A1, veţi căuta căsuţa
cu A1 (exprimă disconfort) în Profil. Dacă oricare
comportament a fost dobândit (chiar dacă este singurul), îl veţi
marca dobândit. Dacă există unul sau mai multe
comportamente în curs de formare şi nici un comportament
dobândit îl veţi marca în curs de formare. În caz contrar va fi
lăsată goală. Dacă aţi trecut peste Secţiunea A şi B deoarece
copilul dumneavoastră a trecut de aceste niveluri, puteţi să
lăsaţi acele căsuţe libere.
Pentru întrebările de la secţiunea C sunt mai multe
categorii care cuprind câteva niveluri ale comunicării,
categorii numite în fişă. De exemplu, întrebarea C1 are opt
categorii, dintre care patru sunt în nivelul III şi câte una pentru
Nivelul IV, V, VI şi VII. Dacă aţi marcat unul sau mai multe
comportamente în dreptul Mişcările corpului, Primele sunete,
Expresii faciale sau Gesturi simple, veţi haşura în căsuţa sub
coloana C1 (Refuză, Respinge) de la nivelul III. Dacă marcaţi
şi un comportament de la Simboluri abstracte, veţi haşura
căsuţa de la nivelul IV din coloana C1. Să vă amintiţi să
marcaţi distinctiv comportamentele dobândite şi în curs de
formare aşa cum este descris mai sus.
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2. Cereţi altcuiva să completeze pentru
dumneavoastră. Dacă logopedul copilului dumneavoastră
sau un professor utilizează versiunea Matrix pentru
profesionişti (sau chiar dacă nu), puteţi cere acelei persoane
să transfere informaţiile dumneavoastră în Profil pentru
dumneavoastră.
3. Completaţi online. Versiunea Communication Matrix
pentru părinţi este disponibilă online pe site-ul
www.communicationmatrix.org. De asemenea, puteţi
transfera informaţiile de pe fişa dumneavoastră în
formularul online. După ce aţi încărcat informaţiile,
este generat automat Profilul pentru a fi printat.
Acest serviciu este gratuit.

Utilizarea pentru Communication
Matrix
Rezultate pentru planificarea
instrucţională
Rezultatele obţinute cu ajutorul scalei
Communication Matrix pot fi utile pentru părinţi şi
educatori pentru a decide asupra obiectivelor generale
comunicaţionale adecvate în raport cu abilităţile actuale
ale copilului. Puteţi elabora un obiectiv general de
intervenţie (ce nivel al comunicării să atingă); precum şi
obiective specifice (ce comportamente şi mesaje
comunicative să atingă).
În general, unui copil ar trebui să i se permită să
funcţioneze la nivelul actual al comunicării , în timp
ce este stimulat constant spre atingerea următorului
nivel logic al comunicării. Prima decizie pe care
trebuie să o luăm este dacă să ne concentrăm în
principal asupra dezvoltării competenţelor copilului
la actualul nivel (aşa veţi proceda dacă acel copil
prezintă un număr limitat de comportamente
comunicative sau mesaje din nivelul respectiv) şi/sau
să începem să atingem unele comportamente de la
următorul nivel. Următoarea decizie pe care trebuie
să o luăm este asupra căror comportamente
comunicative să ţintim. Ar trebui să atingem numai
comportamente existente sau să tindem spre altele
noi? Decizia trebuie să o luăm având în vedere
abilităţile motorii generale, motorii fine, vocale şi
senzoriale ale copilului, precum şi barierele pe care
le poate întâmpina copilul pentru a produce anumite
comportamente. Trebuie să aveţi în vedere orice
limitare cognitivă care poate să îl împiedice pe copil
să înţeleagă anumite tipuri de simboluri. În final,
trebuie să decideţi exact care mesaj trebuie să îl
dobândească copilul. Raportaţi-vă la Profil pentru a
determina dacă există unele lacune în abilităţile de
comunicare ale copilului şi să aveţi în vedere
atingerea unor mesaje noi, pe care copilul trebuie să
le exprime.

Numele

Data

/

Completat de

CARACTERISTICI
I
Comportament
pre-intentional

(1)

(1)

Exprimă
disconfort

Tipul simbolului

(1) Exprimă

Exprimă confort

Pentru nivelele V, VI sau VII,
specificaţi tipul simbolului utilizat
(ex. imagini, simboluri tridimensionale, limbajul semnelor,
vorbire)

Interes
faţă de alte persoane

0-3 luni.

II
Comportament
intentionat
3-8 luni.

III
Comunicare
neconvenţională

(2)
Protestea-

(2)
Continuă
acţiunea

(3) Obţine

(2)

Mai mult
sau ceva

Atrage
atenţia

ză

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

(4)

Refuză,
Respinge

Solicită
continuarea
acţiunii

Solicită o
nouă
acţiune

Solicită
pentru mai
mult timp
un obiect

Face
alegeri

Solicită un
obiect nou

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

Refuză,
Respinge

Solicită
continuarea
acţiunii

Solicită o
nouă
acţiune

Solicită
pentru mai
mult timp
un obiect

Face
alegeri

Solicită un
obiect nou

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

6-12 luni.

IV
Comunicare
convenţională

V
Simboluri
concrete

Refuză,
Respinge

Solicită
continuarea
acţiunii

Solicită o
nouă
acţiune

Refuză,
Respinge

Solicită
continuarea
acţiunii

Solicită o
nouă
acţiune

Solicită
pentru mai
mult timp
un obiect

Solicită
continuarea
acţiunii

Solicită o
nouă
acţiune

Solicită
pentru mai
mult timp
un obiect

12-24 luni

VI
Simboluri
abstracte
18-24 luni

VII
Limbaj
24 luni. +

Comportamentele
intenţionate de
comunicare exprimă
intenţiile de
comunicare
(Nivelurile IIIVII)
(5)

12-18 luni.

Refuză,
Respinge

Solicită
pentru mai
mult timp
un obiect

Face
alegeri

Face
alegeri

Face
alegeri

Comportamentele Comunicarea
pre-simbolică
preintenţionale
implică/
comunicative
presupune
exprimă
comunicare cu
starea de bine
ajutorul
(Nivelul I) sau
comportamente
îndeplinesc
lor motorii şi
funcţii
vocale
comunicative
(Nivelurile
(Nivelul II)
I-IV)

Salută
persoane

(6)

(7)

Oferă,
împarte

Atrage
atenţia
altei
persoane

(8)
Formule
sociale de
politeţe

(1)

(2)

Răspunde
la
întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

(8)

(9)

Solicită
Request
un
obiect
Absent
nou
Object

Solicită un
obiect
absent

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

Salută
persoane

Oferă,
împarte

Atrage
atenţia
altei
persoane

Formule
sociale de
politeţe

Răspunde
la întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

Numeşte
lucruri/
persoane

Face
observaţii

Request
Solicită
un
Absent
obiect
nou
Object

Solicită un
obiect
absent

Solicită
atenţie

Arată
afecţiune

Salută
persoane

Oferă,
împarte

Atrage
atenţia
altei
persoane

Formule
sociale de
politeţe

Răspunde
la întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

Numeşte
lucruri/
persoane

Face
observaţii

Solicită un
obiect
absent

Solicită
atenţie

Arată
afecţiun

Salută
persoane

Oferă,
împarte

Atrage
atenţia
altei
persoane

Formule
sociale de
politeţe

Răspunde
la întrebări
cu DA/NU

Adresează
întrebări

Numeşte
lucruri/
persoane

Face
observaţii

Request
Solicită
un
Absent
obiect
nou
Object

(3)

(4)
Comunicarea
simbolică
presupune
comunicarea cu
ajutorul
simbolurilor
Nivelurile (V-VII)
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Communication Matrix ...
Special pentru părinţi
este un instrument de evaluare a abilităţilor de comunicare
destinat persoanelor care se află în primele stadii ale
dezvoltării comunicării. Adaptează toate modalităţile de
exprimare şi este utilă persoanelor care nu utilizează
comunicarea convenţională cu sens. Această versiune
pentru părinţi este perfect compatibilă cu versiunea pentru
profesionişti, dar este prezentată într-o formă mai
“prietenoasă”.
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