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CRITERIILE DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII MOTORII 

A COPILULUI - WHO 
 

 

 

Stă în fund fără ajutor 

Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon? 

 Copilul stă în fund cu capul ridicat pentru cel puțin 10 secunde. 

 Copilul nu-și folosește mâinile pentru ați menține echilibrul 
 
 
 

 

Stă în picioare cu sprijin 

Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon? 

 Copilul stă drept, pe ambele picioare, sprijinindu-se de un obiect stabil (de ex. 

masa) cu ambele mâini 

 Corpul copilului nu se sprijină pe obiectul stabil iar picioarele suportă cea mai mare 

parte a greutății 

 Copilul stă doar cu asistență pentru cel puțin 10 secunde 
 

 

 

Se târăște în mâini și genunchi 

Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon? 

 Copilul se mișcă alternativ în mâini și genunchi 

 Abdomenul copilului nu se află în contact cu podeaua 

 Copilul efectuează 3 mișcări continue și consecutive, cel puțin de 3 ori 
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Merge cu sprijin 

Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon? 

 Copilul în poziție verticală cu spatele drept 

 Copilul pășește lateral sau înainte ținându-se de un obiect stabil (de ex. masă) cu 

una sau două mâini 

 Un picior se mișcă înainte în timp ce greutatea corpului este susținută de celălalt 

picior 

 Copilul face cel puțin 5 pași în acest mod 
 

 

 

Stă în picioare fără ajutor 

Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon? 

 Copilul stă vertical pe ambele picioare (nu pe vârfuri) cu spatele drept 

 Picioarele suportă întreaga greutate a corpului 

 Nu există nici un contact cu persoane sau obiecte din jur 

 Copilul stă în picioare singur cel puțin 10 secunde 
 

 

 

Merge singur 

Copilul a atins toate criteriile listate pentru acest jalon? 

 Copilul face cel puțin 5 pași independent, în poziție verticală și cu spatele drept 

 Un picior se mișcă înainte în timp ce greutatea este pe celălalt picior 

 Nu există contact cu o persoană sau alte obiecte 


