
 

Protocol pentru investigarea limbajului non-verbal 

 

 

Instituţia de învăţământ: ........................................................ 

Numele şi prenumele: ............................................................  

Vârsta: ..................  Clasa: .............. Data: ............................ 

Examinator: ............................................................................ 

 

 

a. Elemente de mimat 

 

 

Tipul elementului de 

mimat 

 

Concret 

 

Abstract 

substantiv minge hărnicie 

verb se îmbracă învaţă 

adjectiv mare urât 

prepoziţie sub între 

propoziţie Copilul mănâncă. Copilul învaţă. 

frază Copilul se pregăteşte să iasă cu 

câinele în curte. 

Copilul se gândeşte ce joc va juca când 

va ieşi în curte. 

 

b. Modalitatea de mimare 

 

 

Elementele 

mimate 

 

Mimare inteligibilă 

 

Mimare neinteligibilă 

concret abstract concret abstract 

substantiv     

verb     

adjectiv     

prepoziţie     

propoziţie     

frază     

Total puncte:  

 

c. Părţile corpului folosite în activitatea de mişcare 

 

ITEMI PUNCTAJ 

Mişcările feţei.  

Mişcările capului.  

Mişcarea unei mâini.  

Mişcarea ambelor mâini.  

Mişcarea unui picior.  

Mişcarea ambelor picioare.  

Mişcarea trunchiului.  

Foloseşte un obiect din mediu.  

Foloseşte mai multe obiecte din mediu.  

Schimbări de poziţie (verticală, orizontală, şezândă).  

Total:  

 

Total punctaj probă (b+c): 



 

Tabelul a. (conţine exemplele – elementele de mimat) 

Examinatorul cere copilului să mimeze 4 părţi de vorbire (substantiv, verb, adjectiv, prepoziţie), 

o propoziţie şi o frază. Pentru fiecare din cele 6 elemente de mimat sunt stabilite câte două 

exemple, corespunzătoare nivelurilor de înţelegere – concret şi abstract. 

 

Tabelul b.  (se completează în rubricile corepsunzătoare) 

Pentru fiecare din cele 12 elemente de mimat se acordă 1 punct în cazul unui răspuns corect 

(mimare inteligibilă). Punctajul maxim este, deci, de 12 puncte. 

 

Tabelul c. (se completează pe baza observaţiilor din timpul activităţii de mimare a copilului) 

Examinatorul punctează gradul de implicare a segmentelor corpului în activitatea de mimare, 

cum ar fi: mişcările feţei, capului etc.  Pentru fiecare element, corespunzător rubricii, se acordă 1 

punct. Punctajul maxim, pe această latură, este de 10 puncte. 

 

Se face suma celor două categorii de puncte obţinute (punctaj tabel b + punctaj tabel c), 

proba având un total maxim de 22 puncte. 

Timpul de testare este de 5 minute. 

 

 


