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I. Preliminarii 

Modulul „Tehnologii şi tehnici moderne în manichiură şi pedichiură” este o componentă  
de specialitate, ce se bazează pe cunoştinţele şi abilităţile căpătate de către elevi prin studierea 
unităţii de curs F.01.O.001 „Anatomia și fiziologia”. Cunoştinţele şi abilităţile prealabile pe care 
trebuie să le stăpânească elevul înainte de a începe studierea modulului sunt:  

- Reproducerea structurii anatomice a pielii şi a unghiei; 
- Definirea funcţiilor pielii şi a unghiilor. 

Conceptele fundamentale ale modulului „Tehnologii şi tehnici moderne în manichiură şi 
pedichiură” contribuie la promovarea lucrărilor de manichiură şi pedichiură în saloanele de 
frumuseţe şi frizerii, alegerea ustensilelor și mijloacelor cosmetice corespunzătoare lucrărilor 
efectuate. 

Competenţele şi obiectivele propuse pentru modulul  „Tehnologii şi tehnici moderne în 
manichiură şi pedichiură” pot fi atinse prin antrenarea elevilor în diverse situaţii de învăţare ce 
presupune planificarea activităţilor educaţionale bazate pe îmbinarea metodelor şi mijloacelor 
de învăţare adecvate părților interesate, formării competenţelor profesionale şi aplicarea 
strategiilor eficiente centrate pe elev. 

Deprinderile, abilităţile acumulate vor permite elevilor să fie siguri şi creativi în activităţile 
practice corespunzătoare lucrărilor îndeplinite/funcţiilor de manichiuristă şi pedichiuristă. 

Studierea modulului în anul I de studii permite elevilor racordarea rapidă la specialitatea 
aleasă şi dezvoltă capacitatea lor de a sintetiza  cunoştinţele de specialitate, înzestrându-i cu 
un aspect teoretico-practic şi un set de competenţe, valori şi atitudini care sunt menite să  
asigure o integrare profesională optimă. 

Finalitatea modulului constă în formarea  competenţilor profesionale aplicate în domeniul 
de activitate în câmpul muncii. 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

Studierea modulului „Tehnologii şi tehnici moderne în manichiură şi pedichiură”, de către 

elevii specialităţii 101210 „Frizerie şi cosmetică”, urmăreşte formarea capacităţilor de 

acumulare a cunoştinţelor prin învăţare şi aplicarea acestora în activităţile practice conform 

cerinţelor calificării profesionale. Totodată, se dezvoltă şi capacitatea elevului de a-şi modifica 

potenţialul, de a comunica şi a conlucra în grup.  

În vederea dezvoltării carierei profesionale, se pune accent pe formarea unei baze 

informaţionale a elevului care include competenţele de informare, de luare a deciziilor, 

rezolvare a problemelor, de autoevaluare a potenţialului individual. Acest factor contribuie la 

stăpânirea cunoştinţelor din diverse unităţi de curs studiate: „Igiena şi bazele îngrijirii corpului 

uman” şi „ Norme de protecţie a utilajului”, care la rândul său, formează o bază fundamentală 

a unităţilor de curs de specialitate ulterioare, prevăzute în planul de învăţământ. 

III. Competențele profesionale specifice modulului 

CS1. Întreţinerea ustensilelor şi mijloacelor cosmetice. 

CS2. Utilizarea ustensilelor corespunzător lucrărilor de manichiură. 

CS3. Aplicarea mijloacelor cosmetice corespunzător lucrărilor de manichiură. 

CS4. Realizarea procedurilor igienice de manichiură. 
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CS5. Îndeplinirea procesului tehnologic de alungire a unghiilor. 

CS6. Realizarea procesului tehnologic de acoperire a unghiilor cu gel-lac. 

IV. Administrarea disciplinei 
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Lucrul 
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S.01.O.002 
Tehnologii şi 

tehnici moderne 
în manichiură  

1 120 30 30 60 examen 4 

 

V. Unitățile de învățare 
 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Întroducere în domeniul manichiurii 

UC1. Întocmirea fişelor de post 
a tehnicianului în 
manichiură. 

 

UC2. Pregătirea locului de 
muncă a manichiuristei. 

 

 

UC3. Supravegherea lucrărilor 
de dezinfectare şi sterilizare 
a instrumentelor. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Cunoştinţele teoretico-
practice a maistrului de 
manichiură. 

- Întocmirea fişei de post a 
maistrului de manichiură; 

- Regulile de dotare şi amenajare 
a cabinetelor de manichiură. 

 

1.2. Dezinfectarea şi sterilizarea 
instrumentelor. 

- Cerinţele la dezinfectarea 
instrumentelor; 

- Pregătirea instrumentelor 
pentru sterilizare; 

- Metode de sterilizare a 
instrumentelor; 

 

1.3. Tehnica securităţii şi normele 
sanitaro-igienice la locul de 
muncă. 

- Regulile de securitate la locul de 
muncă; 

- Normele sanitaro-igienice la 
locul de muncă; 

A1. Verificarea completării 
fişelor de post a 
tehnicianului în manichiură, 
conform fişei-model; 

A2. Verificarea completării 
setului de echipamente a 
tehnicianului în manichiură; 

A3. Organizarea locului de 
muncă în cabinetul de 
manichiură; 

A4. Îndeplinirea lucrărilor de 
dezinfectare a 
instrumentelor; 

A5. Îndeplinirea lucrărilor de 
sterilizare a instrumentelor; 

A6. Aplicarea metodelor de 
sterilizare în funcţie de tipul 
ustensilelor; 

A7. Respectarea tehnicii de 
securitate în timpul realizării 
lucrărilor de manichiură cu 
instrumentele electrice; 

A8.  Respectarea normelor 
sanitaro-igienice la aplicarea 
instrumentelor ascuţite din 
metal. 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

2. Bazele anatomice în manichiură  

UC1. Recunoaşterea structurii 
sistemului muscular. 

 

2.1. Sistemul muscular. Muşchii 
membrului superior. 

-  Grupele de muşchi  a 
membrului superior; 

- Funcţionarea muşchilor 
membrului superior. 

A1. Analizarea stării sistemului 
muscular a membrului 
superior la client; 

A2. Îndeplinirea masajului 
relaxant respectând 
principiile de funcţionare a 
muşchilor membrului 
superior; 

3. Anatomia unghiei 

UC1. Modelarea structurii 
unghiei. 

 

 

 

 

UC2. Identificarea tipurilor de 
unghii. 

3.1. Structura unghiei. 

- Reprezentarea grafică a 
structurii unghiei; 

- Creşterea unghiei; 

- Caracteristica structurilor 
unghiei. 

3.2. Forma şi arhitectura 
unghiilor. 

- Tipurile de forme a unghiilor 
naturale; 

- Varietatea arhitecturii a 
unghiilor naturale. 

A1. Îndeplinirea operaţiunilor de 
curăţire a unghiilor evitând 
traumarea părţilor 
componente ale ei; 

A2. Analiza unghiilor clientului 
cu scopul de a modela forma 
anatomică necesară; 

A3. Analiza arhitecturii unghiilor 
clientului cu scopul de a 
modela forma anatomică 
optimală şi estetică; 

4. Bolile în domeniul manichiurei 

UC1. Recunoaşterea 
afecţiunilor pielii şi a 
unghiilor. 

 

UC2. Aplicarea metodelor de 
profilaxie şi tratament 
pentru piele şi unghii 
afectate. 

4.1. Tipurile de afecţiuni a pielii 
întâlnite în practică. 

- Structura şi funcţiile pielii; 

- Metode de examinare a pielii; 

- Simptomele afecţiunilor; 

- Cauzele apariţiei afecţiunilor 
pielii; 

- Metodele de profilaxie a 
afecţiunilor pielii; 

- Mijloace cosmetice de 
tratament. 

4.2. Tipurile de afecţiuni a 
unghiilor întâlnite în practică 

- Metode de examinare a 
unghiilor; 

- Simptomele afecţiunilor; 

- Cauzele apariţiei afecţiunilor 
unghiilor; 

- Metodele de profilaxie a 
afecţiunilor unghiilor; 

- Mijloace cosmetice de 
tratament. 

A1. Examinarea pielii clientului 
pentru depistarea 
afecţiunilor; 

A2. Deducerea cauzelor de 
apariţie a afecţiunilor pielii 
clientului; 

A3. Îndeplinirea procedurilor 
cosmetice cu scopul de a 
preveni apariţia afecţiunilor 
pielii; 

A4. Selectarea mijloacelor 
cosmetice de tratament 
conform  tipului de afecţiune 
a pielii; 

A5. Examinarea unghiilor 
clientului pentru depistarea 
afecţiunilor; 

A6. Deducerea cauzelor de 
apariţie a afecţiunilor 
unghiilor clientului; 

A7. Îndeplinirea procedurilor 
cosmetice cu scopul de a 
preveni apariţia afecţiunilor 
unghiilor; 

A8. Selectarea mijloacelor 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

cosmetice de tratament 
conform  tipului de afecţiune 
a unghiilor; 

5. Procedurile igienice de manichiură  

UC1. Realizarea manichiurii 
igienice umede. 

 

 

 

 

 

 

 

UC2. Verificarea procedurilor 
SPA pentru mâini. 

 

5.1. Procesul tehnologic de 
realizare a manichiurii 
igienice umede. 

- Consilierea clientului; 
- Tipuri de manichiură igienică; 
- Regulile de manipulare cu 

ustensilele profesionale; 
- Procesul tehnologic de 

îndeplinire a manichiurii 
igienice umede. 

5.2. Procedurile SPA pentru mâini 
şi picioare. 

- Varietatea procedurilor SPA; 
- Indicaţii şi contraindicaţii pentru 
SPA 
proceduri;   
- Efectul procedurilor SPA; 
- Mijloacele cosmetice pentru SPA 

proceduri. 

5.3. Masajul mâinilor. 

- Tehnici de masaj pentru mâini; 

-  Indicaţii şi contraindicaţii 
pentru masaj; 

- Scopul masajului. 

 

A1. Executarea consilierii 
clientului ; 

A2. Determinarea tipului de 
manichiură igienică 
corespunzătoare 
particularităţilor anatomice 
ale clientului; 

A3. Aranjarea locului de muncă 
pentru îndeplinirea 
manichiurii igienice; 

A4. Pregătirea mâinilor clientului 
pentru manichiură igienică; 

 A5. Folosirea corectă a 
ustensilelor profesionale; 

A6. Modelarea formei unghiilor; 

A7. Îndeplinirea lucrărilor de 
înlăturare a cuticulei; 

A8. Aplicarea produselor 
cosmetice de hidratare şi 
nutriţie; 

A9. Dereticarea locului de 
muncă; 

A10. Examinarea pielii clientului 
pentru depistarea procedurii 
SPA corespunzătoare; 

A11. Selectarea mijloacelor 
cosmetice conform 
procedurii alese; 

A12. Aranjarea locului de muncă 
pentru îndeplinirea 
procedurilor SPA; 

A13. Pregătirea clientului pentru 
efectuarea procedurilor SPA; 

A14. Aplicarea tehnicilor de 
exfoliere şi împachetare; 

A15. Înlăturarea produselor 
cosmetice; 

A16. Dereticarea locului de 
muncă; 

A17. Pregătirea clientului pentru 
efectuarea masajului 
relaxant; 

A18.Examinarea stării sistemului 
muscular a membrului 
superior a clientului; 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

A19. Îndeplinirea masajului 
respectând consecutivitatea 
tehnicilor de lucru; 

A20. Îndeplinirea masajului 
pentru îmbunătăţirea 
circulaţiei sangvine şi 
relaxare; 

A21. Dereticarea locului de 
muncă. 

6. Alungirea unghiilor 

UC 1. Implementarea 
metodelor moderne de 
alungire a unghiilor. 

 

6.1. Procesul tehnologic de 
alungire a unghiilor pe bază 
de gel. 

- Produsele pentru alungirea 
unghiilor pe bază de gel; 

- Utilajul pentru alungirea 
unghiilor pe bază de gel; 

- Etapele procesului de alungire a 
unghiilor; 

- Regulile de bază la alungirea 
unghiilor cu gel. 

 

6.2. Procesul tehnologic de 
acoperire a unghiilor cu gel-
lac. 

- Produsele pentru acoperirea 
unghiilor gel-lac; 

- Utilajul pentru acoperirea 
unghiilor cu gel-lac; 

- Etapele procesului de acoperire 
a unghiilor cu gel-lac; 

- Regulile de bază la acoperirea 
unghiilor cu gel-lac. 

A1. Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale pentru alungirea 
unghiilor; 

A2. Verificarea funcţionării 
utilajului electric; 

A3. Amenajarea locului de 
muncă pentru alungirea 
unghiilor, 

A4. Examinarea formei naturale 
a unghiilor clientului, 

A5. Pregătirea unghiilor 
clientului pentru acoperire 
cu gel; 

A6. Modelarea formei şi 
arhitecturii a unghiilor cu 
gel; 

A7. Aplicarea mijloacelor 
decorative pe unghia 
modelată; 

A8. Finisarea lucrărilor de 
alungire a unghiilor prin 
aplicarea topului; 

A9. Dereticarea locului de 
muncă; 

A10. Verificarea completitudinii 
setului de instrumente şi 
materiale pentru acoperirea 
unghiilor cu gel-lac; 

A11. Verificarea funcţionării 
utilajului electric; 

A12. Amenajarea locului de 
muncă pentru acoperirea 
unghiilor cu gel-lac; 

A13. Examinarea formei naturale 
a unghiilor clientului; 

A14. Pregătirea unghiilor pentru 
aplicarea gel-lacului; 

A15. Aplicarea gel-lacului; 
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Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

A16. Aplicarea mijloacelor 
decorative pe unghia 
modelată; 

A17. Aplicarea topului; 

A18. Dereticarea locului de 
muncă. 

 

VI. 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. Întroducere în domeniul manichiurii  8 4 0 4 

2. Bazele anatomice în manichiură  8 4 0 4 

3. Anatomia unghiei 14 6 2 6 

4. Bolile întâlnite în domeniul manichiurei 12 4 2 6 

5. Procedurile igienice de manichiură 38 6 12 20 

6. Alungirea unghiilor 40 6 14 20 

Total 120 30 30 60 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor  
 

Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termeni de realizare 

1. Întroducere în domeniul manichiurii 

1.1. Istoria apariţiei manichiurii. 
1.2. Igiena personală şi aspectul 

exterior al maistrului. 
1.3.Profilaxia bolilor aparatului 

locomotor a maistrului. 
1.4. Profilaxia bolilor sistemului 

respirator a maistrului. 
1.5. Profilaxia bolilor 

analizatorului vizual a 
maistrului. 

1.6. Profilaxia bolilor 
analizatorului cutanat a 
maistrului. 

1.7. Mijloacele cosmetice 
necesare pentru realizarea 
manichiurii. 

1.8. Dotarea locului de muncă a 
manichiuristei. 

 1.9. Varietatea metodelor de 
sterilizare a instrumentelor 

1.10. Tipuri de soluţii pentru 
prelucrarea instrumentelor 
şi a suprafeţelor de lucru. 

Referat cu subiecte 
distribuite,  

Argumentarea 
textuală/grafică 

Prezentarea 
informației prin 

comunicare, 
mijloace TIC 

Săptămâna 2 
8 ore 

2. Bazale anatomice în manichiură  

2.1. Completarea planşei 
„Muşchii membrului 
superior”. 

Planşă  
Prezentarea 

planşei 
Săptămâna 5 

4 ore 

3. Anatomia unghiei 

3.1. Completarea planşei 
„Structura unghiei”. 

Planşă  
Prezentarea 

planşei 
Săptămâna 6 

4 ore 

3.2. Varietatea  formelor 
naturale a unghiilor. 

3.3. Analiza arhitecturii 
unghiilor naturale. 

 
Argumentarea 

textuală/grafică 

 

Prezentarea 
informaţiei 

textuale şi grafice 

 

Săptămâna 8 

8 ore 
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Materii pentru studiul 
individual 

Produse de elaborat 
Modalități de 

evaluare 
Termeni de realizare 

4. Bolile întâlnite în domeniul manichiurei 

2.1. Afecţiunile micotice a pielii. 

2.2. Afecţiunile micotice a 
unghiilor. 

Argumentarea 
textuală/grafică 

 

 
Prezentarea 
informaţiei 

textuale şi grafice 

 

Săptămâna 9 

8 ore 

3. Procedurile igienice de manichiurăşi pedichiură 

3.1. Manichiura pentru bărbaţi 
şi copii. 

Referat 
Prezentarea 
referatului 

Săptămâna 10 
4 ore 

3.2. Indicaţii şi contraindicaţii la 
procedurile SPA. 

3.3. Metode de îngrijire a 
mâinilor şi a picioarelor în 
condiţii casnice. 

Argumentare 
scrisă/Investigaţia 

Referat 

Prezentarea 
informaţiei 

 

Săptămâna 11 

6 ore 

3.4. Auto-masajul şi gimnastica 
mâinilor. 

Desen digital/studiu de 
caz 

Prezentarea prin 
mijloace 

TIC/interpretarea 
studiului de caz 

Săptămâna 12 
4 ore 

4. Alungirea unghiilor 

4.1. Instrumente şi accesorii 
necesare pentru alungirea 
unghiilor pe bază de gel. 

4.2. Diversitatea produselor 
pentru alungirea unghiilor. 

4.3. Diversitatea gel-lacurilor. 

 
Harta noţională 

 

Prezentarea hărții 

 

Săptămâna 13 

4 ore 

4.4. Întocmirea fişei de acţiuni 
la alungirea unghiilor pe 
bază de gel. 

4.5. Întocmirea fişei de acţiuni 
la acoperirea unghiilor cu 
gel-lac.  

Fişa  

 

Prezentarea fişei 

 

Săptămâna 14 

2 ore 

4.6. Întocmirea fişei de acţiuni 
la corecţia unghiilor cu gel. 

4.7. Procesul tehnologic de 
realizare a alungirii 
unghiilor pe bază de acril. 

Fişa /Referat 
 

Prezentarea fişei și 
referatului 

 
Săptămâna 15 

8 ore 
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VIII. Lucrările practice/de laborator recomandate 

 

1. Regulile de dotare şi amenajare a locului de muncă a maistrului de 

manichiură şi pedichiură.  

2. Relaţia dintre schimbările cromatice ale unghiilor cu cauzele interne/externe 

ale organismului. Bolile contagioase întâlnite în lucru. 

3. Bolile contagioase întâlnite în lucru.  

4. Indicații de tratament  a afecţiunilor pielii mâinilor, picioarelor şi a unghiilor. 

5. Realizarea manichiurii igienice umede. 

6.  Procesul tehnologic la realizarea pedichiurii igienice umede. 

7. Realizarea procedurilor SPA pentru mâini.  

8. Realizarea masajului mâinilor. 

9. Realizarea alungirii unghiilor pe bază de gel. 

10. Înlăturarea unghiilor artificiale. 

 

IX. 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 

Cunoştinţele teoretico-practice a maistrului de 
manichiură  

Explicaţia, descrierea, instructajul;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de 
caz; 

Lucru practic. 

Dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Tehnica securităţii şi normele sanitaro-igienice 
la locul de muncă 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Sistemul muscular. Muşchii membrului 
superior 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia planşelor; 

Lucru practic. 

Structura unghiei Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 

Lucru practic. 

Forma şi arhitectura unghiilor Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Tipurile de afecţiuni a pielii întâlnite în practică Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Tipurile de afecţiuni a unghiilor întâlnite în 
practică 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Procesul tehnologic de realizare a manichiurii 
igienice umede 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 

Procedurile SPA pentru mâini  Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor; 

Lucru practic. 
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Unități de învățare Metodele recomandate 

Masajul mâinilor  Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor/planşelor; 

Lucru practic. 

Procesul tehnologic de alungire a unghiilor pe 
bază de gel 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor, modelarea; 

Lucru practic. 

Procesul tehnologic de acoperire a unghiilor cu 
gel-lac 

Explicaţia, descrierea, munca cu manualul, 
tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor, modelarea; 

Lucru practic. 

 

X. 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 „Tehnologii şi tehnici 

moderne în manichiură”. 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 pune-n 

practică 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. Lucrările  

practice ce dezvoltă capacități și aptitudini de analiză şi evidență, vor servi  ca mod de evaluare 

curentă. 

Evaluarea sumativă va fi proiectată în aşa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, cadre 

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.  
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Produse pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţelor cognitive 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenţei 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Harta noţională 
 Punerea în evidenţă a subiectului general. 

 Elaborarea corectă a tabelei (schemei), de la noţiunile de 
bază spre cele specifice domeniului. 

 Organizarea corectă a informaţiei despre subiectul 
solicitat. 

 Corectitudinea logică a formulărilor. 

 Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 

2. 
Referat  

 Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa ţi logica expunerii. 

 Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

 Gradul de originalitate şi de noutate. 

 Modul de structurare a lucrării. 

3. 
Argumentare scrisă 

 Corespunderea formulărilor temei. 

 Selectarea şi structurarea logică a argumentelor în 
corespundere cu tezele puse în discuţie. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi bogat, respectarea 
normelor literare. 

4. 
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. 

 Personalizarea (să nu fie lucruri copiate). 

 Aprecierea critică, judecata personală a elevului. 

5. 
Rezumat oral 

 Expune tematica lucrării în cauză. 

 Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul 
lucrării supuse rezumării. 

 Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

 Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în 
cauză. 

 Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din 
textul iniţial. 

6. 
Desene pe calculator 

 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. 
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 Calitatea tehnică. 

 Originalitatea şi capacitatea de a ilustra, prin forme şi 
culori, prin poziţionarea compoziţiei în transmiterea 
mesajului preconizat. 

 Impactul vizual şi comunicativ. 

7. 
Proiect elaborat 

 Validarea proiectului – gradul în care acesta acoperă unitar 
şi coerent, logic şi argumentat tema propusă. 

 Completitudinea proiectului – competențele şi abilităţile 
de ordin teoretic şi practic şi maniera în care acestea 
servesc conţinutului ştiinţific. 

 Elaborarea şi structurarea proiectului – acurateţea, 
rigoarea şi coerenţa demersului ştiinţific, logica şi 
argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, 
bogăţia şi varietatea surselor de informare, relevanţa şi 
actualitatea acestora, semnificaţia datelor colectate ş.a. 

 Creativitatea – gradul de noutate pe care îl aduce proiectul 
în abordarea temei sau în soluţionarea problemei. 

8. 
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. 

9. 
Schemă pe calculator 

 Redarea esenţei subiectului în cauză. 

 Relevanţa elementelor grafice utilizate. 

 Modul de amplasare a elementelor grafice. 

 Creativitatea şi originalitatea. 

 Corectitudinea reprezentării legăturilor (relaţiilor) dintre 
elemente. 

 Corectitudinea redării caracteristicilor relevante ale 
elementelor grafice ale schemei. 

10. 
Planşă  

 Relevanţa completării planşei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării planşei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

11. 
Fişa  

 Relevanţa completării fişei. 

 Corectitudinea şi completitudinea completării fişei. 

 Utilizarea unui limbaj adecvat şi specific disciplinei. 

 Respectarea normelor literare. 

12. 
Manichiura igienică umedă 

 Modul de consiliere a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea instrumentelor şi a materialelor necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor în 
realizarea manichiurii igienice umede. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 
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 Controlul calităţii şi corespunderea cu mostră. 

13. Procedurile SPA pentru mâini  Modul de consilierea a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea mijloacelor cosmetice şi a materialelor necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor în 
realizarea procedurilor SPA. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii şi corespunderea cerinţelor normelor 
sanitaro-igienice. 

14. Masajul mâinilor  Modul de consiliere a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea mijloacelor cosmetice şi a materialelor necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor în 
realizarea masajului mâinilor. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii şi corespunderea cerinţelor normelor 
sanitaro-igienice. 

15. Alungirea unghiilor pe bază de 
gel 
 

 Modul de consiliere a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea instrumentelor şi a materialelor necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor în 
realizarea alungirii unghiilor. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

 Controlul calităţii şi corespunderea cu mostră. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studii 

Pentru a realiza cu succes formarea competențelor ce trebuie formate şi dezvoltate în 

cadrul unităţii de curs „Tehnologii şi tehnici moderne în manichiură” 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 acestora, 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 (suport metodologic 

în manichiură şi pedichiură, planşe); 

- Manuale; 

- Curs de lecţii; 
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- 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:  

3. Utilaje: sterilizator, lampa UV, pila electrică, aspirator; 

4. Instrumente și materiale:  pensă ciupitoare, pile,  foarfece, beţişor de lemn, perie, 

cleştişoare, şamu de lustruit, soluţie pentru înlăturarea ojei, discuri de bumbac, cremă, 

oje, săpun lichid, hemostatice, mijloace antiseptice, şerveţele, bastonaşe cosmetice, 

chiuvete, pachete din plastic, urne, pompă, pensule, geluri, tipsuri, şabloane, forme, 

PRIMER, BOND, FINIŞ, ulei pentru cuticulă, măşti pentru mâini, scrab/piling pentru 

mâini, prosoape, ş. a; 

5. Echipamente: şorţ, mănuși, mască. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 
Locul în care poate fi 
consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

1. Manichiuristă. pedichiuristă. Suport didactic. Gheorghe Rudic. 
Chișinău, Prut Internaţional 2007, ISBN 978-9975-69-906-8 

Bibliotecă 

2. Пособие по маникюру и педикюру. Ю. Ю. Дрибноход. Ростов 
н/Д, Феникс 2008, ISBN 978-5-222-13960-8 

Profesor  

3. Учимся делать маникюр и педикюр. Я. Сербина. Москва. 
Эксмо 2006, ISBN 5-699-13843-9  

Bibliotecă/Profesor 

4. Мастер маникюра и педикюра. А. А. Гриб. Profesor 

5. Санитария и гигиена. А. Л. Кац. Profesor 

6. www.valmy.go.ro Internet  

7. http://cosmetic.nm.ru Internet 

8. http://nogti.net Internet 

9. http://www.nail-art.krasota.ru Internet 
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