
Protocol de investigare 

Proba de orientare în spațiu (dreapta-stânga) Piaget-Head 

(adaptare, sursă bibliografică: Elena Vlad, „Evaluarea în actul educațional terapeutic - Comisia de expertiză 

complexă”, Editura ProHumanitate, București, 1999) 

Instituţia de învăţământ:  

Numele şi prenumele elevului:  

Vârsta:          Clasa:  

Data examinării:                         Profesor psihopedagog: 

Nr. 

crt. 

Sub-probe Itemi Notarea 

răspunsurilor 

1. Recunoaște asupra propriei 

persoane care este stânga și 

care este dreapta. 

1. Arată mâna stângă!  

2. Arată mâna dreaptă!  

3. Arată ochiul drept!  

Punctaj obținut la sub-proba 1: _______ 

(număr de probe la care trebuie să răspundă corect: 3/3 pentru 6 ani) 

2. Execută mișcări la comandă 

verbală. 

1. Du mâna dreaptă la urechea stângă!  

2. Du mâna stângă la ochiul drept!  

3. Du mâna dreaptă la ochiul stâng!  

4. Du mâna stângă la urechea dreaptă!  

Recunoaște poziția a două 

obiecte (două mingi de culori 

diferite). 

5. Mingea roșie este la dreapta sau la 

stânga? 

 

6. Mingea albastră este la dreapta sau la 

stânga? 

 

Punctaj obținut la sub-proba 2: _______ 

(număr de probe la care trebuie să răspundă corect: 5/6 pentru 7 ani) 

3. Recunoaște care este stânga și 

care este dreapta asupra altei 

persoane, care stă în față. 

1. Atinge mâna mea stângă!  

2. Atinge mâna mea dreaptă!  

3. În ce mână am mingea? În stânga sau în 

dreapta? 

 

Punctaj obținut la sub-proba 3: _______ 

(număr de probe la care trebuie să răspundă corect: 3/3 pentru 8 ani) 

4. 

 

 

 

 

 

 

Imită mișcările făcute de 

persoana cu care stă față în 

față. 

 

 

 

1. mâna stângă dusă la ochiul drept  

2. mâna dreaptă dusă la ochiul drept  

3. mâna dreaptă dusă la ochiul stâng  

4. mâna stângă dusă la urechea stângă  

5. mâna dreaptă dusă la urechea dreaptă  

6. mâna stângă dusă la urechea dreaptă  



  

 

7. mâna dreaptă dusă la urechea stângă  

8. mâna stângă dusă la ochiul stâng  

Punctaj obținut la sub-proba 4: _______ 

(număr de probe la care trebuie să răspundă corect: 6/8 pentru 9 ani) 

5. Reproduce mișcările după 

material ilustrat. 

Imagine: mâna stângă la ochiul drept  

Imagine: mâna dreaptă la ochiul drept  

Imagine: mâna dreaptă la ochiul stâng  

Imagine: mâna stângă la urechea stângă  

Imagine: mâna dreaptă la urechea dreaptă  

Imagine: mâna stângă la urechea dreaptă  

Imagine: mâna dreaptă la urechea stângă  

Imagine: mâna stângă la ochiul stâng  

Punctaj obținut la sub-proba 5: _______ 

(număr de probe la care trebuie să răspundă corect: 6/8 pentru 10 ani) 

6. Recunoaște pozițiile a trei 

obiecte. 

1. Mingea roșie este la dreapta sau la 

stânga celei albastre? 

 

  2. Mingea roșie este la dreapta sau la 

stânga celei galbene? 

 

  3. Mingea albastră este la dreapta sau la 

stânga celei roșii? 

 

  4. Mingea albastră este la dreapta sau la 

stânga celei galbene? 

 

  5. Mingea galbenă este la dreapta sau la 

stânga celei roșii? 

 

  6. Mingea galbenă este la dreapta sau la 

stânga celei albastre? 

 

Punctaj obținut la sub-proba 6: _______ 

(număr de probe la care trebuie să răspundă corect: 5/6 pentru 11 ani) 
 

Notarea: 

Se notează cu + probele reușite. 

Se notează cu – +   probele corectate spontan. 

Se notează cu – probele nereușite. 

Două greșeli corectate spontan (dintre cele notate cu – +) se consideră reușită. 

Concluziile evaluării: 

Punctaj obținut (raportare la etalonul vârstei): 

Coordonate ale orientării în spațiu (dreapta-stânga) pentru care este necesară intervenția 

individualizată: 


