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                                                     I .Preliminări 

Curriculumum este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor in 

învăţământul  profesional tehnic postsecundar  şi se va  baza  pe  următoarele principii generale:   

  - valorificarea  paradigmelor educaţionale moderne;                                                                                                 

  - asigurarea corelaţiei cu cerinţele peţii muncii;     

  - asigurarea  continuităţii şi coerenţei între nivelele educaţionale ;                                                                      

 - corelarea etapelor funcţionale  ale dezvoltării curriculare: proiectare ,implementare   .evaluare;                         

 - orientarea formării profesionale spre finalităţi, exprimate în termeni de rezultate. 

                                       Funcţiile curriculumului sunt: 

- act normativ al procesului de predare - învăţare-evaluare şi certificare în contextul unei pedagogii axate pe 

competenţe; 

- reper pentru  proiectarea didactică şi desfăşurarea  procesului educaţional orientat pe formare de competenţe; 

- componentă de bază pentru elaborarea  strategiei de evaluare şi certificare ; 

- vector al procesului educaţional spre formare de competenţe. 

                                                    Beneficiarii  curriculumului: 
- profesorii din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar; 

- autorii de manuale şi de ghiduri metodologice; 

- elevi care îşi fac studiile la specialitate; 

- membrii comisiilor pentru examinare şi calificare;  

- membrii comisiilor de identificare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării dobândite; 

 Curriculum a fost conceput  în corespundere cu prevederile documentelor strategice de politici nominalizate mai sus, 

în baza analizei necesităţilor de formare  iniţială şi continuă. 

                                               II. MOTIVAŢIA 
Paradigma disciplinară se va realiza dintr-o perspectivă metodologică ce presupune conceperea unitară a procesului de 

învăţământ. Curriculum  este organizat pe unităţi de învăţare,  are ca 

 scop  formarea la specialişti a unor competenţe specifice de utilizare în cadrul activităţii de machiaj. Curriculumul se 

raportează la un set de valori, care indică diferite tipuri de rezultate  

dezirabile ale învăţării, formulate în special în termenii de competenţe. El defineşte natura şi organizarea ofertei de 

educaţie pentru tineri. Curriculumul poate defini clar, în ce mod şi cum vom efectua învăţarea, ce rezultate ale 

studiului se aşteaptă la finalul procesului educaţional, ce volum de  cunoştinţe vor avea discipolii. Curriculumul va 

stabili în calitate de rezultate ale învăţării următoarele manifestări comportamentale ale absolvenţilor 

  deschidere  pentru schimbări tehnologice în domeniu de activitate profesională; 

  gândire critică şi dezvoltare de problemă;   

  creativitate şi inovare;     

  raportul cu schimbările din piaţa muncii; 

  prelucrarea rapidă a volumelor mari de informaţie şi luarea în baza lor a unor decizii personale; 

  abordarea creativă a sarcinilor profesionale; 

  capacităţi de lucru în echipă; 

  autocunoaştere şi încredere în sine;  

  integritate şi eficienţă; 

  învăţare şi spirit antreprenorial; 

  atitudine pozitivă pentru învăţarea continuă; 

Schimbările care trebuie sa le provoace educaţia în comportamentele elevilor în primul rând sunt legate de interesele şi 

nevoile acestora,  din punct de vedere a formarii profesionale şi în general. Evoluţia tehnologiilor moderne 

accentuează  necesitatea şi importanţa studiului relaţiei socio-economice şi a pieţii muncii, de aceea e nevoie ca 

obiectul să facă o pregătire temeinica a elevului pentru; 

 accentuarea abilităţile  profesionale în timpul predării;  

 aprofundarea  specialistului  în domeniul studiat;   

 efectuarea  unui studiu  compact cu un material selectat; 

 determinarea  limitelor de  studiu în machiaj ca ştiinţă; 

 cunoaşterea proprietăţilor fizice si chimice a produselor cosmetice decorative; 

 utilizarea corectă a instrumentelor  din domeniu dat;  

 studierea tuturor  variantele de produse cosmetice decorative obţinute în cadrul cercetărilor istorice de sute de 

ani; 
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 machiorul este specialistul care este obligat să cunoască stilurile de machiaj pentru fiecare tip anatomic de 

faţă; 

 cursul este prevăzut pentru elevii din domeniul machiajului şi va ajuta discipolii să studieze teoria machiajului 

şi să execute o parte din lucrările practice prevăzute de program. 

Necesitatea acestui curs este obligatorie din motivul că, specialistul trebuie să cunoască  istoricul utilizării produselor 

cosmetice decorative în anumite perioade istorice şi evoluţia tehnicilor de machiaj de-a lungul timpului. Obiectul se 

finisează cu un examen care  testează abilităţile teoretice şi  practice  ale persoanelor implicate în procesul de studii. 

Cunoştinţele vor asigura baza teoretică a competenţei , abilităţile vor reprezenta latura acţională, iar atitudinile şi 

caracteristicile de personalitate vor forma individualitatea  profesională a fiecărui  specialist  în parte.   

III. Competențele profesionale specifice discipline 

C G 1 Aplicarea normelor de securitate în muncă. 

CG  2 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. 

C G 3 Întreţinerea  corectă a locului de muncă şi echipamentului. 

C G 4 Completarea, analiza şi întreţinerea corectă a documentaţiei de lucru. 

C G 5 Organizarea corectă a timpului de muncă. 

C G 6 Evaluarea calităţii produsului. 

C G 7 Comunicare şi comportament profesional. 

C G 8 Aplicarea normelor de protecţie a mediului. 

 

I. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea de 

evaluare 
Nr credite 

Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 

Laborator 

3 120 60 40 20 examen 4 

 

II. Unitățile de învățare 

 

Unități de competență Unități de conținut 

1. Machiajul corector 

UC1. Întreţinerea ustensilelor şi mijloacelor cosmetice. 

UC2. Modelarea liniilor feţei prin sculpturare. 

- Aplicarea principiilor cercului cromatic la 

sculpturarea feţei 

- Implementarea principiilor de combinare a 

culorilor în machiaj 

- Identificarea aspectelor inestetice ale pielii şi 

mascarea lor 

- Analizarea formei trăsăturilor feţei pentru 

îndeplinea machiajului corector  

 

 

1.1. Teoria culorilor în make-up  

- Cercul cromatic; 

- Culorile primare; 

- Culorile secundare; 

- Culorile complimentare; 

- Nuanţe ale culorilor complimentare; 

- Regulile de combinare a culorilor în machiaj. 

1.2. Anatomia şi histologia pielii 

- Straturile pielii; 

- Funcţiile pielii; 

- Aspectele inestetice ale tenului; 

- Corectarea aspectelor inestetice ale tenului. 

1.3. Machiajul corector în funcţie de forma feţei 

- Caracteristica tipurilor de forme ale feţei; 
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Unități de competență Unități de conținut 

- Regulile de umbrire şi iluminare la diferite forme 

ale feţei; 

1.4. Machiajul corector în funcţie de forma ochilor 

- Caracteristica tipurilor de forme ale ochilor; 

- Regulile de umbrire şi iluminare a diferitor forme 

ale ochilor. 

1.5. Machiajul corector în funcţie de forma nasului şi  

buzelor 

- Caracteristica tipurilor de forme ale nasului; 

- Regulile de umbrire şi iluminare a diferitor forme 

ale nasului; 

- Caracteristica tipurilor de forme ale buzelor; 

- Regulile de trasare a conturului corector a buzelor. 

2. Tehnici de make-up 

UC3. Implementarea tehnicilor de make-up. 

- Categorisirea mijloacelor cosmeticii decorative 

- Specificarea ustensilelor pentru make-up 

- Analizarea scopului de aplicare a produselor 

cosmeticii decorative 

- Alegerea tipului de produs în funcţie de 

trăsăturile fizice ale feţei clientului 

- Îndeplinirea tehnicilor de machiere 

 

 

2.1. Demachierea şi tonifierea tenului 

- Mijloacele cosmetice şi materialele necesare 

pentru demachierea şi tonifierea tenului; 

- Scopul procedurii de demachiere; 

- Scopul procedurii de tonifiere; 

- Tehnica îndeplinirii procedurii de demachiere şi 

tonifiere a tenului. 

2.2. Fond de ten 

- Tipurile fondurilor de ten; 

- Gama coloristică a fondurilor de ten 

- Alegerea fondului de ten în funcţie de tipul de ten; 

- Aplicarea fondului de ten. 

2.3. Fard de ten 

- Tipurile fardurilor de ten; 

- Gama coloristică a fardurilor de ten; 

- Alegerea fardului de ten în funcţie de tipul de ten; 

- Aplicarea fardului de ten. 

2.4. Fard de obraz 

- Tipurile fardurilor de obraz; 

- Gama coloristică a fardurilor de obraz; 

- Alegerea fardului de obraz în funcţie de tipul de 

ten; 

- Aplicarea fardului de obraz. 

 

 

2.5. Conturarea sprâncenelor 

- Determinare formei corecte a sprâncenelor; 

- Materiale necesare pentru definirea conturului 

sprâncenelor; 

- Etapele machierii sprâncenelor. 

2.6. Fard de pleoape 

- Tipurile fardurilor de pleoape; 

- Gama coloristică a fardurilor de pleoape; 
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Unități de competență Unități de conținut 

- Alegerea fardului de pleoape; 

- Aplicarea fardului de pleoape. 

2.7. Conturarea  ochilor 

- Varietatea produselor pentru conturarea ochilor; 

- Gama coloristică a produselor pentru conturarea 

ochilor; 

- Alegerea produsului pentru conturarea ochilor; 

- Tipuri de contur a ochilor; 

- Tehnici de conturare a ochilor. 

2.8. Rimel 

- Varietatea rimelurilor; 

- Tipuri de mascara în funcţie de perie; 

- Alegerea rimelului; 

- Aplicarea rimelului. 

2.9.  Gene false 

- Varietatea genelor false; 

- Aplicarea genelor false; 

- Înlăturarea genelor false. 

2.10. Machierea buzelor 

- Varietatea produselor pentru machierea buzelor; 

- Gama coloristică a produselor pentru machierea 

buzelor; 

- Alegerea produsului pentru machierea buzelor; 

- Tehnici de machiere a buzelor. 

 

III. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

crt. 

Unități de învățare Numărul de ore 

 

 

Total Contact direct 

Lucrul 

Individual  

 
Prelegeri 

Practică/ 

Laborator 

1. Machiajul corector 52 20  20 10 

2. Tehnici de make-up 68 40 20 10 

 Total 120 60 40 20 
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IV. Studiu individual ghidat de profesor  

 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Machiajul corector 

1.1. Igiena personală a maistrului. 

Igiena trusei de machiaj. 
Referat 

Prezentarea informației 

prin comunicare 
Săptămâna 1 

1.2. Consilierea clientului. Referat 
Prezentarea informației 

prin comunicare 
Săptămâna 2 

1.3. Produse cosmetice şi accesorii la 

realizarea machiajului. Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea prin 

mijloace TIC 
Săptămâna 3 

1.4. Ustensile necesare pentru make-

up. Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea prin 

mijloace TIC 
Săptămâna 4 

1.5. Dotarea locului de muncă a 

machiorului. 
Argumentarea textuală/grafică 

Prezentarea informației 

prin comunicare 
Săptămâna 5 

1.6. Tipuri de soluţii pentru 

prelucrarea instrumentelor şi a 

suprafeţelor de lucru. 

Argumentarea textuală/grafică 
Prezentarea informației 

prin comunicare 
Săptămâna 6 

1.7. Varietatea aspectelor inestetice ale 

pielii.  
Referat 

Prezentarea informației 

prin comunicare 
Săptămâna 7 

1.8. Cercul cromatic. Desen elaborat Prezentarea desenului Săptămâna 8 

1.9. Criterii de clasificare a tenului. Investigaţia Prezentarea informației Săptămâna 9 

1.10. Formele  feţei. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală  

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 10 

1.11. Forma ochilor. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală  

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 11 

1.12. Formele nasului. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală  

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 12 

1.13. Forma buzelor. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală  

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 13 

1.14. Tipuri de bază (primer) pentru 

machiaj. 
Referat  Prezentarea referatului Săptămâna 14 

2. Tehnici de make-up 

2.1. Întocmirea fişei de acţiuni la 

demachierea tenului. 
Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 15 

2.2. Varietatea fondurilor de ten. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 16 

2.3. Varietatea fardurilor de ten. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 17 
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Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

2.4. Varietatea fardurilor de obraz. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 18 

2.5. Întocmirea fişei de acţiuni la 

conturarea sprâncenelor. 
Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 19 

2.6. Varietatea fardurilor de pleoape. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 20 

2.7. Estomparea fardurilor de pleoape. Desen elaborat Prezentarea desenului Săptămâna 21 

2.8. Întocmirea fişei de acţiuni la 

conturarea ochilor. 
Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 22 

2.9. Varietatea rimelului. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 23 

2.10. Varietatea genelor false. 
Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 24 

2.11. Varietatea produselor cosmetice 

pentru machierea buzelor. 

Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 25 

2.12. Întocmirea fişei de acţiuni la 

îndeplinirea machiajului. 
Fişa  Prezentarea fişei Săptămâna 26 

2.13. Tipuri de machiaj şi 

caracteristica acestora. 

Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 27 

2.14. Tehnici de îndeplinire a 

machiajului specific (de fantezie, 

pentru fotografie, de teatru, pentru 

televiziune, pentru cinematograf). 

Demonstraţia grafică/ 

Argumentarea textuală 

Prezentarea informaţiei 

textuale şi grafice 
Săptămâna 28 

2.15. Specificul machierii tenului 

senil. 
Studiu de caz 

Interpretarea studiului 

de caz 
Săptămâna 29 

2.16. Dereticarea locului de muncă. Argumentarea textuală 
Prezentarea informației 

prin comunicare 
Săptămâna 30 

 

V. Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

 

1. Analiza trăsăturilor fizice ale feţei clientului. 

 

2.  Pregătirea tenului pentru machiaj.  

 

3. Sculpturarea feţei. 

 

4.  Conturarea sprâncenelor. 
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5. Machierea buzelor. 

 

6.  Linierea ochilor. 

 

7. Tehnica machiajului vertical al ochilor. 

 

8. Tehnica machiajului în creion al ochilor. 

 

9. Tehnica machiajului în creion al ochilor. 

 

10. Tehnica machiajului „peştişor” al ochilor. 

 

11. Tehnica machiajului „banană” al ochilor. 

 

12. Tehnica machiajului „cat eyes” al ochilor. 

 

13. Tehnica machiajului „cat eyes” al ochilor. 

 

14. Tehnica îndeplinirii machiajului de zi. 

 

15. Tehnici de aplicare a genelor false. 

 

16. Tehnica îndeplinirii machiajului de seară.  

 

17. Tehnica îndeplinirii machiajului de fantezie.  

 

18. Tehnica îndeplinirii machiajului de mireasă. 

 

VI. Sugestii metodologice 

 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în proiectele didactice elaborate 

de fiecare profesor, în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul demonstrat, atât de grupa de elevi în ansamblu, cât şi 

de fiecare elev în parte. La selectarea metodelor și tehnicilor de predare-învățare-evaluare, se va promova o abordare 

specifică, bazată în esență pe stimulare, pe individualizare, pe motivarea elevului şi dezvoltarea încrederii în sine. 

La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopurile și obiectivele propuse; conținuturile 

stabilite; resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială și capacitățile elevilor, competențele ce trebuie dezvoltate. Se 

recomandă o abordare didactică flexibilă, care lasă loc adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, 

conform opţiunilor metodologice ale fiecărui cadru didactic.  Profesorul va utiliza următoarele metode, procedee și 

tehnici de predare-învățare: prelegerea, explicația, conversația euristică, dialogul etc., precum și forme de lucru: 

frontal, individual şi în echipă.  

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul curriculum, atât la 

compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. În corespundere cu cerințele didactice, profesorul va 

planifica ore de sinteză şi evaluare, precum și activități practice.  

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi, activități de învățare, resurse, 

mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul lecțiilor, profesorul va utiliza mijloace instrucționale de tipul: 

Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, Extindere. 

Varietatea metodelor de predare - învățare - evaluare va asigura asimilarea mai lesne a materiei și servește ca 

instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină și specialitate. 
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Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, propunându-le elevilor în acest 

scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, 

comunicarea reciprocă, prezentarea. 

 

Metodele de instruire recomandate pentru unităţile de învăţare 

 

Unități de învățare Metodele recomandate 

Teoria culorilor în make-up Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Anatomia şi histologia pielii Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru cu planşe 

Machiajul corector în funcţie de forma feţei Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Machiajul corector în funcţie de forma 

ochilor 

Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Machiajul corector în funcţie de forma 

nasului şi buzelor 

Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

 

 

Demachierea şi tonifierea tenului Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Fond de ten Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 
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Unități de învățare Metodele recomandate 

Lucru practic. 

Fard de ten Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Fard de obraz Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Conturarea sprâncenelor Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Fard de pleoape Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Conturarea ochilor Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Rimel Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

 

 

Gene false Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 

Machierea buzelor Explicaţia, descrierea, lucrul cu manualul, 

tehnicile video;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 

caz; 

Lucru practic. 
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VII. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 

Evaluarea pune în evidentă măsura în care se formează competențele specifice unității de curs.  

Inițial se va începe cu o evaluare a nivelului de cunoștințe din domeniul disciplinelor de cultură generală (anatomia şi 

fiziologia, biologie, chimia), care va oferi posibilitatea de diagnosticare a nivelului de pregătire a elevilor pentru 

disciplina „Tehnici de make-up”.  

De asemenea, se va aplica evaluarea formativă, care se va desfășura pe tot parcursul studierii disciplinei. În scopul 

unei evaluări eficiente, se vor utiliza metode tradiționale și de alternativă, în funcție de cerințele unității de 

competentă.  Se vor utiliza următoarele  metode: observarea sistematică a comportamentului elevilor, urmărind 

progresul personal; autoevaluarea; portofoliul elevului; realizarea proiectelor de grup. Metodele utilizate vor fi 

orientate spre valorificarea achizițiilor elevilor și stimularea lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă, profesorul va 

elabora instrumentele de evaluare.  

De asemenea, lucrările practice ce dezvoltă capacități și aptitudini de analiză şi evidență, vor servi şi  ca mod de 

evaluare curentă. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în aşa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, cadrele didactice şi angajatori cu 

informaţii relevante despre achizițiile în termeni de cunoștințe şi abilități în baza unor criteriilor definite explicit.  

La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă și sumativă, profesorul va ține cont de competențele specifice 

disciplinei. 

Produsele elaborate în cadrul studiului individual şi a lucrărilor practice, vor fi evaluate în bază de criterii și 

descriptori de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi să permită elevilor să 

demonstreze deţinerea/ stăpânirea competențelor specifice disciplinei.  

 

Produse pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive 

Nr. 

crt. 

Produse pentru măsurarea 

competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa ţi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

2. Studiu de caz  Corectitudinea interpretării studiului de caz. 

 Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, 

argumentarea acestora. 

 Corectitudinea soluţiilor, ipotezelor propuse 

pentru rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

 Punerea în evidenţă a subiectului, problematicii şi 

formularea. 

 Noutatea şi valoarea ştiinţifică a informaţiei. 

 Originalitatea studiului, a formulării şi a 

realizării. 
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 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

3. Desen elaborat  Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice utilizate. 

 Gradul de transmitere a mesajului. 

 Corespunderea concepţiei, stilului, aşezării în 

pagină şi a design-ului grafic mesajului de 

transmis. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Originalitatea şi capacitatea de a ilustra, prin 

forme şi culori, prin poziţionarea compoziţiei în 

transmiterea mesajului preconizat. 

 Impactul vizual şi comunicativ. 

4. Investigaţia   Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

 Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

 Comentariul comparativ al surselor de 

documentare. 

 Descrierea observaţiilor. 

 Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

 Realizarea de desene, grafice, diagrame, tabele. 

 Rezumarea celor constatate într-o concluzie 

exprimată succint şi raportată la ipoteza iniţială. 

 Modul de prezentare. 

5. Demonstraţie   Corectitudinea metodei de demonstraţie. 

 Originalitatea metodei de demonstraţie. 

 Corectitudinea raţionamentelor. 

 Calitatea prezentării textuale, grafice, a obiectelor 

reale. 

6.  
Fişa  

 Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării 

fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific 

disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

7. Machiaj de zi  Calitatea serviciului. 

 Promptitudinea serviciului. 

 Gradul de satisfacţie a clientului. 

 Respectarea codului deontologic. 

 Productivitatea. 

8. Machiaj de seară  Calitatea serviciului. 

 Promptitudinea serviciului. 

 Gradul de satisfacţie a clientului. 

 Respectarea codului deontologic. 

 Productivitatea. 

9. Machiaj de fantezie  Calitatea serviciului. 

 Promptitudinea serviciului. 

 Gradul de satisfacţie a clientului. 

 Respectarea codului deontologic. 

 Productivitatea. 
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10. Machiaj de mireasă 

 

 Calitatea serviciului. 

 Promptitudinea serviciului. 

 Gradul de satisfacţie a clientului. 

 Respectarea codului deontologic. 

 Productivitatea. 

 

VIII. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor ce trebuie formate şi dezvoltate în cadrul unităţii de curs „Tehnici 

de make-up”, trebuie de asigurat un mediul de învățare autentic, relevant și centrat pe elev. 

Lucrările practice și de laborator se desfășoară în laborator/atelier, care este dotat cu utilaje, echipamente și materiale 

necesare pentru realizarea lucrărilor practice și de laborator, în conformitate cu Nomenclatorul 

laboratorului/Atelierului. În vederea desfăşurării eficiente a procesului educaţional încăperile de studiu trebuie să 

corespundă anumitor cerinţe: 

1. Respectarea regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat corespunzător documentelor normative 

(„Igiena instituţiilor de învățământ secundar profesional”, Hotărârea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei 

Sociale, Nr. 23 din 29.12.2005); 

2. Completarea cu materialele necesare: 

- Mobilier şcolar unde se prevăd condiţii ergonomice adecvate; 

- Proiectarea didactică pe ani de studii şi unităţi de curs; 

- Materiale didactice pentru activitate în auditoriu; 

- Suport didactic pentru evaluarea lucrărilor practice/laborator; 

- Manuale; 

- Curs de lecţii; 

- Indicaţii metodice; 

- Materiale suport pentru activitatea de învăţare individuală a elevilor ghidată de profesor; 

- Materiale pentru autoevaluare; 

- Materiale necesare pentru realizarea stagiilor de practică/lucrărilor practice şi de laborator; 

- Mijloace tehnice TIC: (calculator, proiector, ecran); 

- Mijloace tehnice:  

1. Utilaje: sterilizator; 

2. Instrumente și materiale:  demachiantul, soluţie tonică, cremă bază, primerul pentru machiaj, concealer, 

corector, fond de ten, fard anticearcăn, fard corector, pudra, fard de obraz, creion dermarograf, tuşul, eye liner, 

fard de pleoape, rimel, creion contur pentru buze, ruj pentru buze, luci pentru buze, burete/pensula pentru fond 

de ten, pensula pentru pudră, pensula pentru blush , pensula pentru corector, pensula pentru buze, pensule 

pentru ochi, pensula pentru sprâncene, genele artificiale, spray-uri dezinfectante, săpun lichid, vată, şerveţele, 

chiuvetă, oglindă ş.a.; 

3. Echipamente: şorţ, mănuși, mască. 
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. 
Cosmetica şi machiajul profesional. Didiu Amalia Nicoleta. Bucureşti, Ametist 

2011, ISBN 978-973-8080-29-4 
Profesor 

2. 
Макияж. Подробное руководство. Рэй Моррис. Москва, Эксмо 2009, ISBN 

978-5-699-36560-9 
Profesor 

3. 
Макияж и визаж XXI века. Т. Яковлева. Москва, Эксмо 2005, ISBN 5-699-

09886-0 
Profesor 

4. 
Энциклопедия современной женщины. Макияж. Москва, Внешсигма 2000, 

ISBN 5-86290-422-0 
Profesor 

5. Визаж и макияж. Хорст Кирхбергер. Profesor 

6. www.valmy.go.ro Internet 

7. http://www.one.ro Internet 

8. http://www.andreearaicu.ro Internet 

9. http://www.beautyrevealed.ro Internet 

10. http://www.divahair.ro Internet 

 


