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I. PRELIMINARII 

 



Disciplina ”Tehnologii și tehnici în frizerie pe bază de produs” este una din 

unitățile de curs destinată eleviilor specialității „Planificarea și administrarea serviciilor de 

frumusețe”, învățământ cu frecvență, care face parte din cele de specialitate, propusă 

elevilor anului II  cu studii  gimnaziale. 

În cadrul orelor de contact direct și a studiilor individuale ghidate elevii își vor 

forma competențe în oferirea serviciilor de frumusețe, selectarea potrivită a produselor și 

manevrarea profesională a instrumentelor specifice  frizeriei. Vor fi analizate studii de caz 

și situații concrete, care necesită soluționare întemeiată pe experiență și cunoștințe 

profesionale.în domeniul dat. 

Curiculum „Tehnologii și tehnici în frizerie pe bază de produs” proiectează 

dimensiunile și statutul disciplinei în raport cu pregătirea specialiștilor din domeniul 

serviciilor de frumusețe.  

Statutul curriculumului. Curriculumul dat este un document normativ și 

obligatoriu pentru realizarea procesului de pregătire a tehnicienilor în planificarea și 

administrarea serviciilor de frumusețe  din învățământul profesional tehnic postsecundar, 

care vor activa în cadrul diverselor saloane de frumusețe și frizerii în conformitate cu 

sarcinile de lucru. 

Scopul disciplinei „Tehnologii și tehnici în frizerie pe bază de produs” este axat pe 

accentuarea aspectului formativ al domeniului de administrare, astfel încât elevii să fie 

pregătiţi să dea dovadă de competenţe funcţionale-acționale, adaptabilitate, 

responsabilitate, iniţiativă şi creativitate, caracteristici considerate esenţiale în dezvoltarea 

personalităţii lor. Curriculumum este un document normativ şi obligatoriu pentru realizarea 

procesului de pregătire a absolvenților, care se bazează pe  următoarele principii generale:                                                                                                                                                                           

- 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.  

Curriculum de faţă a fost conceput in corespundere cu prevederile documentelor 

strategice de politici educaționale, in baza analizei necesităţilor de formare  iniţială şi 

continue.   

   

 

II. MOTIVAŢIA UTILITATEA MODULUIUI PENTRU DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ 

     

 Totalitatea unităților de învățare a disciplinei se va realiza dintr-o perspectivă 

metodologică ce presupune conceperea unitară a procesului de învăţământ. Curriculum are 

ca scop  formarea la specialişti a unor competente specifice de utilizare în cadrul activităţii 

de frizer, stabilind în calitate de rezultate ale învăţării  următoarele manifestări  

comportamentale ale absolvenţilor: 

 atitudine pozitivă pentru învăţarea continuă;   

 deschidere  pentru schimbări tehnologice continue în domeniu de activitate 

profesională; 

 gândire critică şi rezolvare 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 în muncă; 

 învăţare şi spirit antreprenorial. 

 

   Evoluţia tehnologiilor moderne în domeniul frizeriei accentuează  necesitatea si 

importanta studiului relaţiei socio-economice şi a peţii muncii, de aceia e nevoie ca disciplina 

să ofere o pregătire temeinica a elevului axate pe tehnologii actuale, accentul fiind pus pe 

următoarele abilităţi  profesionale:  

 aprofundarea  specialistului  în domeniul frizeriei;   

 examinarea  corectă a  părul şi pielii  capului în vederea stabilirii stării de sănătate; 

  identificarea aspectelor patologice ale părului şi pielii capului; 

 descriera caracteristicilor tipurilor de păr identificate; 

 enumerarea cauzelor deteriorării firului de păr ; 

 deciderea  asupra folosirii produsului de îngrijire adecvat tipului de păr; 

 selectarea  produsului de îngrijire potrivit efectului urmărit; 

 utilizarea limbajului de specialitate; 

 aplicarea corectă a  produselor de îngrijire şi tratament conform prospectului; 

 efectuarea cu responsabilitate  a diferitor  lucrări de coafură; 

 colaborarea productivă în echipă , pentru atingerea performanţelor. 

Cursul finisează cu un examen care  testează abilităţile teoretice si  practice  ale persoanelor 

implicate in procesul de studii . Cunoştinţele vor asigura baza teoretică a  competenţelor, 

abilităţile  vor reprezenta latura acţionară, iar atitudinile şi caracteristicile de personalitate vor 

forma individualitatea  profesională a fiecărui  individ în parte.   

 

 

III. COMPETENȚE PROFESIONALE SPECIFICE MODULULUI 

 

      CS1:   Respectarea regulilor tehnicii de securitate la locul de muncă. 

      CS2:  Aplicarea normelor sanitaro-igienice în procesul de deservire a clienților. 

      CS3:  Identificarea aspectelor patologice ale părului şi pielii capului; 

      CS4:  Selectarea instrumentelor, ustensilelor, materialele şi produsele necesare îngrijirilor  

                 capilare; 

      CS5:  Mînuirea corectă a instrumentelor în lucrări de frizerie; 

      CS6:  Realizarea masajului capilar în delendență de scopul propus; 

      CS7:  Aleagerea produsului de îngrijire potrivit efectului urmărit; 

      CS8:  Aplicarea corectă a produselor de îngrijire şi tratament conform prospectului; 

      CS9:   Efectuarea cu responsabilitate a diferitor lucrări de coafura; 

      CS10: Respectarea și argumentarea procesului tehnologic în ondulație chimică;  



      CS11: Utilizarea diferitor surse de documentare privind produsele de îngrijire capilară,  

                  tratament și styling; 

      CS12: Realizarea metodelor moderne de coloristică a părului. 

 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 

 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri  Practică/seminar 

S.03.O.003. 90 30          30          30 examen 3 

                                                                

                                                                     V.   UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Organizatea activității salonului de frumusețe 

U.C.1 Accesarea surselor 

necesare pentru documenrare. 

U.C.2. Identificarea și 
aplicarea principalelor 

noțiuni. 

 

 

 

 

 

 

U.C.3 Prezentarea orală prin 

descrierea salonului de 

frumusețe. 

 

U.C.4 Recunoașterea cele mai 

importante grupe de minerale 

utilizate in giuvaergerie .  

                             

1.1. Noțiuni generale despre 

meseria de frizer 

-Competențele necesare ale 

frizerului; 

-Cultura etică și comortamentul; 

-Dezvoltarea carierii; 

-Clasificarea grupelor de clienți; 

-Temperamentul; 

-Soluționarea situațiilor de 

comnflict. 

 

1.2. Frizerii și saloane: 

-Amplasarea și amenajarea 

frizeriilor; 

-Tehnica securității în timpul 

lucrului; 

- Respectarea normelor sanitaro-

igienice în timpul activității. 

 

A1. Organizarea locului de 

muncă în cabinetul de 

frizerie; 

A2. Enumerarea 

obligațiunilor frizerului 

conform fișei de post; 

A3. Respectarea tehnicii de 

securitate în timpul 

efectuării lucrărilor, 

 

A4. Menținerea locului de 

muncă conform cerințelor 

sanitaro-igienice; 

A5. Caracteristica grupelor 

de clinți în dependență de 

vîrstă și sex; 

2. Anatomia părului. Produse pentru îngrijire. 

U.C.1.Descrieria structurii 

părului și fazelor de creștere. 

 

 

 

 

U.C.2 Cunoasterea metodelor 

de determinate a texturii, 

2.1. Anatomia și structura părului: 

-Structura firului de păr; 

-Clasificarea tipurilor de păr; 

-Fazele  de creștere a părului; 

-Parametrii de bază ale părului; 

 

2.2. Diagnostica stării părului. 

-Determinarea elasticității părului; 

-Determinarea rezistenței părului; 

A1. Enumerarea părților 

componente ale părului; 

 

A2. Efectuarea diagnosticii 

părului; 

 

A3. Caracterizarea tipurior 

de păr în dependență de 

formă, grosime, desime, 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

porozității, elasticității părului.  

  

 

 

 

 

U.C.3. Recunoașterea 

afeșiunilor pielii capului și 

părului. 

 

 

 

 

 

U.C.4.Clasificarea tipurilor de 

șampoane în dependență de 

compoziție, culoare, miros, 

consistență, menire 

funcțională. 

  

 

 

U.C.5. Aplicarea cunoștințelor 

despre produsele de îngrijire a 

părului: balzamuri, 

condiționere, măști. 

U.C.6. Enumerarea regulilor 

de bază  în timpul spălării 

părului. 

 

 

U.C.7.Sistematizarea 

cunostințelor teoretice și 

aplicarea lor practică 

-Determinarea hidroscopicității 

parului; 

-Determinarea porozității părului; 

-Determinarea electrostaticității; 

-Metode de profilaxie a 

deteriorării  părului; 

 

2.3. Afecțiunile pielii capului și 

părului: 

- Afecțiunile provocate de 

paraziți; 

- provocate de micoze; 

- provocate de streptococi,  

  stafilococi. 

 Metode de profilaxie și 

tratament. 

 

2.4. Șampoanele: 

-Igienice; 

-cu efect de nuanță; 

-pentru tratament; 

 

2.5. Balzamurile și măștile pentru 

păr: 

-Clasificarea și compoziția ; 

-Modul de aplicare; 

-Remedii cosmetice și naturale; 

 

2.6. Uleiurile  

-Clasificarea și compoziția 

uleiurilor; 

-Proprietătile asupra părului; 

2.7. Îngrijirea părului. Spălarea , 

pieptănarea: 

-  Materiale, produse necesare 

pentru îndeplinirea lucrărilor 

de spălare a părului şi a pielii 

capului; 

-  Regulile de utilizare a 

produselor cosmetce; 

 - Procesul tehnologic de spălare a 

părului şi a pielii capului. 

lungime, culoare; 

 

 

A4. Caracteristica și 

simptomatica afecțiunilor 

capilare.  

 

 

A5. Utilizarea corectă a 

șampoanelor în procesul de 

spălare a podoabei capilare. 

 

A6. Aplicarea corectă a 

balzamului și 

condiționerului pe păr; 

 

A7. Argumentarea 

proprietăților uleiurilor 

utilizate în îngrijirea 

părului; 

 

A8. Îndeplinirea spălării 

părului folosind produsele 

igienice/cosmetice; 

 

A9. Efectuarea pieptănării şi 

uscării părulu; 

A10. Selectarea 

șampoanelor conform tipul 

de păr și menirii 

funcționale; 

 

 

3. Coloranții pentru păr 

U.C.1. Clasificarea grupelor de 

coloranți în dependență de 

efecte și scopul utilizării. 

 

U.C.2. Argumentarea culorilor  

din cercul cromatic: primare și 

 3.1. Produse pentru pigmentarea 

și depigmentarea părului: 

- înălbitori şi decoloranţi; 

- coloranţii chimici; 

- coloranţii nuanţatori; 

A1. Caracteristica grupelor 

de coloranți; 

 

A2.  Respectarea tehnologiei 

de aplicare a colorantilor pe 

par; 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

secundare,calde și reci, 

complimentare. 

 

 

 

U.C 3. Caracterizarea 

coloranților chimici, a 

mecanismului de acțiune și 

destingerea numerotării în 

paleta de culori. 

 

U.C.4. Aplicarea cunoştinţelor 

teoretice în procesul 

tehnologic de realizare a  

vopsirii primare și repetate a 

părului .                                     

 

U.C.5. Caracterizarea 

decoloranților, modul de 

utilizare, mecanismului de 

acțiune pe diferite tipuri de 

păr. 

 

U.C.6. Recunoașterea  

diferenței dintr-e decolorarea 

primară și repetată, timpul 

menținerii, etape de lucru, 

neutralizare.  

U.C.7. Utilizare decoloranților 

în pocesul de efectuare a 

șuvitării părului lung cu 

ajutorul foliei de staniol. 

 

 

U.C.8. Aplicarea tehnologiei 

de efectuarea milajului pe păr 

scurt cu ajutorul bonetei 

speciale.  

 

 

U.C.9. Defirențierea metodelor  

de realizare a baloiajului prin 

tehnici, produse, efecte 

obținute. 

 

 

 

U.C.10.Recunoaşterea  grupei 

- coloranţii vegetali 

3.2. Bazele colorometriei: 

- cercul cromatic; 

-neutralizarea culorilor; 

-mixtonurile; 

-alegerea corectă a culorii; 

3.3. Coloranții chimici: 

- paleta de culori a coloranţilor 

chimici;  

-principiul numerotării 

coloranţilor; 

-mecanismul de acţiune a 

colorantului pe păr; 

-actiunea oxidantilor de 3%, 6%, 

9%, 12%: 

-evitarea greşelilor în timpul 

vopsirii părului; 

-pregătirea compoziției pentru 

vopsire. 

3.4. Tehnologia vopsirii primare 

și repetate a părului: 

- resurse și produse necesare; 

- regulili de vopsire a părului; 

- etapele de lucru; 

-particularitățile vopsirii părului 

cărunt; 

 - efecte obţinute; 

Lucrare practică  

3.5. Decolorantii: 

- Principiul decolorării părului; 

- mecanismul decolorării părului; 

- nivelul de decolorare a 

pigmentului natural; 

- regulile de decolorare a părului; 

Lucrare practică 

3.6. Tehnologia decolorării 

primare și repetate: 

-Resurse necesare; 

- etapele de lucru; 

-particularitățile decolorării; 

Lucrare practică  

 

A3. Analiza cerculu 

cromatic; 

 

A4. Numerotarea 

mixtonurilor și schema de 

utilizare; 

 

 

 

A5.Selectarea culorii în 

dependență de culoarea 

tenului și dorința clientului; 

 

 

 

A6. Descifrarea numerotării 

coloranților chimici în 

dependență de culoare și 

nuanță; 

 

 

A7. Pregătirea compoziției 

necesare pentru vopsirea 

părului și stabilirea 

procentului oxidantului; 

 

A8. Efectuarea practică a 

vopsirii primare și repetate. 

A9. Utilizarea produselor 

pentru decolorarea părului. 

 

 

 

A10. Pregătirea și aplicarea 

decolorantului pe păr în 

cazul decolorării primare și 

repetate. 

 

 

 

 

 

 

 

A11. Descrierea procesului 

tehnologic de efectuare a 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

coloranților semipermanenți și 

descrierea tehnologiei de 

nuanțare a părului. 

 

 

U.C.11. Evaluarea resurselor şi 

elaborarea unor recomandări 

pentru vopsirea părului cu 

coloranți naturali. 

3.7. Șuvițarea părului: 

-Executarea şuviţelor cu folie de 

aluminiu pe păr lung: 

- efecte obţinute; 

- resurse necesare; 

- etapele de lucru; 

Lucrare practică 

3.8. Șuvițarea părului scurt prin 

bonetă: 

- resurse și produse necesare; 

- etapele de lucru; 

- efecte obţinute; 

Lucrare practică 

 3.9. Baloiajul: 

- Metode si tehnici de realizare: 

prin tapare, metoda mânii libere, 

airtouch; 

- resurse si produse necesare; 

-nuanțarea părului decolorat; 

- efecte obţinute; 

Lucrare prctică  

 

3.10. Coloranții semipermanenți: 

- resurse și produse necesare; 

- varietatea produselor; 

- tehnici de lucru; 

- efecte obţinute; 

Lucrare practică 

baloiajului; 

 

A12. Argumentarea 

tehnicilor de baloiaj; 

 

A13. Efectuatea practică a   

  milajului pe păr lung; 

A14. Realizarea practică a 

milajului pe păr scurt prin 

bonetă 

A15. Caracterizare 

coloranților semipermanenți; 

A16. Efectuarea nuanțării 

intensive și pastelate a 

părului; 

A17. Descrierea 

proprietăților hennei 

incolore; 

A18. Enumerarea etapelor 

de vopsire a părului cu 

henna și basma 

4. Bazele modelării coafurii. Produse de styling. 

U.C.1.Clasificarea produselor 

de styling utilizate în procesul 

de modelare acoafurilor. 

 

 

U.C.2. Recunoaşterea  tipurilor 

de coafuri după stil, localizare, 

ocazie și  formă. 

 

 

 

U.C.3. Evaluarea şi elaborarea 

coafurilor ținînd cont de 

siluetă, formă, culoare, 

4.1.Produsele de styling pentru 

coafarea părului: 

-caracteristica lacului,  spumei, 

gelului, cearei, pudrei; 

-modul de utilizare; 

-efecte obținute; 

4.2.Clasificarea coafurilor: 

-În dependență de ocazie; 

-localizare; 

-mod de realizare; 

-lungiea părului; 

-stil 

4.3 Compoziția coafurii: 

-Forma; 

-Silueta; 

A.1. Caracteristica, 

compoziția produselor de 

styling; 

 

 

 

A2. Distingerea tipurilor de 

coafuri; 

 

 

 

A3. Argumentarea criteriilor 

de concepere a coafurii; 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

simetrie. 

 

 

 

U.C.4. Argumentarea 

metodelor de realizare a 

elementelor folosite în coafură 

țn dependență de stilul acestea. 

 

 

 

 

U.C.5. Caracterizarea 

coafurilor clasice , descrierea 

etapelor de lucru, produselor și 

tehnicilor  utilizate. 

 

 

 

 

U.C.6. Aplicarea cunoştinţelor 

teoretice în procesul 

tehnologic de realizare a 

coafurii în stil retro.                                     

 

U.C.7. Caracterizarea și 

descrierea etapelor de realizare 

a coafurilor în stil etno. 

 

 

U.C.8. Analiza etapelor și 

tehnicilor de realizare a 

coafurilor extravagante, de 

podium, de concurs. 

-Liniile; 

-Culoarea; 

-Ritmul; 

-Simetria; 

-Centrul compozitional. 

4.4. Elementele coafurii: 

-Bucle; 

-Garouri; 

-Valul; 

-Coroana; 

-Cărarea; 

-Împletiturile. 

 

4.5. Coafuri clasice: 

-Caracteristica; 

-Etalele de lucru. 

Lucrare practică 

4.6.Coafuri romantice: 

-Tehnici de lucru; 

-Resurse necesare. 

Lucrare practică 

 

4.7 Coafuri retro:  

-Caracteristica coafurilor; 

-Accesorizarea coafurilor. 

Lucrare practică 

 

 

4.8. Coafuri în stil etno: 

-Metode de realizare a cosițelor; 

-Tehnici de lucru.  

Lucrare practică 

  

4.9. Coafuri avangardiste:  

-Dezvoltarea creativității; 

-Accesorizarea coafurilor. 

Lucrare practică 

 

A4. Realizarea coafurilor de 

seară prin combinarea 

elementelor coafurii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 5. Efectuatea coafurilor 

clasice: coc, banana; scoica; 

 

 

A6. Crearea coafurilor 

romantice pe bază de bucle; 

 

 

 

A7. Efectuarea coafurii 

retro; 

 

 

 

A8. Realizarea coafurilor cu 

elemente de împletituri; 

 

 

A9. Exersarea asupra 

coafurilor avangardiste;  

5. Proceduri SPA în salonul de frumusețe 



Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

U.C.1. Cunoașterea a 

informației despre procedura 

de laminare a părului cu 

produsele INEO-CRISTAL 

 

U.C.2. Formarea unei viziuni 

generale despre procedura de 

ecranare a părului și efectele 

acestea. 

 

U.C.3. Evaluarea principalelor  

efecte a procedurii BIOTEX 

 

U.C.4. Aplicarea cunoștințelor 

despre procedura de 

termocheratină 

 

U.C.5. Utilizarea tehnicii de 

realizare a procedurii  și 

obținerea efectului așteptat. 

5. 1. Procedura de laminare a 

părului: 

-Produsul  INEO-CRISTAL; 

-Etapele de realizare a procedurii; 

-metode naturiste de laminare 

5.2. Procedura de ecranare a 

părului: 

-Caracteristica produselor; 

-Etapele de lucru; 

-Efectul obținut; 

5.3. Prosedura de BIOTEX: 

-Caracteristica produselor; 

-Descrierea etapelor de lucru; 

5.4. Procedura de termocheratină: 

-Caracteristica produselor; 

-Tehnologia de realizare; 

-Efecte obținute; 

5.5. Procedura de îndreptare a 

părului cu cheratină: 

-Caracteristica produselor; 

-Etapele procedurii; 

-Îngrijirea părului la domiciliu; 

A1. Descrierea procesului 

tehnologic de realizarea 

laminării părului; 

 

A2. Efectuarea practică a 

procedurii de ecranare a 

părului; 

 

 

A3. Caracteristica 

produselor utilizate în 

procedură; 

 

A4. Efectuarea procedurii de 

termocheratină cu scopul  

regenerării părului; 

 

A5. Realizarea practică a 

procedurii; 

 

 

6. Ondulația și antiondulația chimică. 

U.C.1. Cunoașterea etapelor de 

realizare a ondulației chimice 

pentru părul natural, vopsit, 

decolorat. 

 

U.C.2. Recunoașterea 

metodelor de montare a 

bigudiurilor în diverse moduri 

și scheme, respectînd regulile 

de rulare. 

 

 

 

U.C.3.Analiza etapelor și 

metodelor de realizare a 

procedurii de antipermanent, 

utilizînd produse profesionale, 

ținînd cont de tipul părului. 

6.1. Tehnologia ondulației 

chimice: 

-Produse și resurse necesare; 

-Metode de aplicare a soluției; 

-Indicații, contraindicații. 

6.2. Metode de rulare a părului pe 

tije: 

-Metoda clasică orizontală; 

-verticală; 

-spiralată; 

-șah; 

-parțială; 

-combinată. 

6.3. Anipermanentul: 

-Tehici de realizare; 

-Recomandări de îngrijire la 

domiciliu. 

A1. Descrierea procesului de 

efectuare a ondulației 

chimice; 

 

 

A2. Rularea părului pe tije 

în diverse moduri; 

 

 

A3. Compararea efectelor 

obținute; 

 

 

A4. Descrierea procesului 

tehnologic de realizare a 

antipermanentului. 

 

 

 

 

 

 

 



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. Organizatea activității salonului de 

frumusețe 

6 4 - 2 

2. Anatomia  părului. Produse pentru 

îngrijire. 

14 6 4 4 

3.  Coloranții pentru păr 16 8 - 8 

4. Bazele modelării coafurii. Produse de 

styling. 

    12         6 - 6 

5. Proceduri SPA în salonul de frumusețe     28 4 18 6 

6. Ondulația și antiondulația chimică 14 2 8 4 

Total 90          30 30 30 

VII.    STUDIU INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR  

 

Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

elaborat 
Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Organizarea activitatii salonului de frumusețe  

1. Istoria apariției artei 

coafurii. Etapele de 

dezvoltare:  

-Egiptul; 

-Grecia; 

-Roma Antică 

Referat-Descrierea 

etapelor de 

dezvoltare a artei 

coafurii 

Prezentarea informației prin 

comunicare. 

Săptămâna II 

2. Anatomia părului. Produse pentru îngrijire 

2. Remedii naturale 

pentru îngrijirea părului. 

Masajul capilar. 

 

10 măști naturale 

pentru toate tipurile 

de păr. 

Prezentarea recetelor și 

argumentarea lor. 

Demonstrarea tehnicilor de 

masaj. 

 

Săptămâna IV 



Materii pentru studiul 

individual 

Produse de 

elaborat 
Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

3. Coloranții pentru păr 

3. Tedința anului în 

materie de coloristică. 

Tehnici și metode noi de 

vopsire a părului. 

Referat.Material 

ilustrativ cu diferite   

tehnici de vopsire a 

părului. 

Prezentarea materialului 

selectat cu fișe illustrative și 

argumentarea metodelor și 

produselor utilizate. 

Săptămâna V 

4. Bazele modelării coafurii. Produse de styling. 

4.Tedința anului în 

materie de coafuă. 

Tehnici și metode modern 

de coafare. 

Vizionarea a 8 

secvențe video  cu  

metode de realizare 

a coafurilor în 

diverse stiluri. 

Descrierea  si argumentarea 

etapelor de coafare  

 

Săptămâna VII 

5. Proceduri SPA pentru  păr în salonul de frumusețe 

5.Scheme de tratament 

pentru restabilirea părului. 

Fizioterapia.Transplantul 

de păr. 

Brenduri,  companii  

de produse 

cosmetice pentru  

păr 

Prezentarea  materialului 

selectat 

Săptămâna X 

                                           6..Ondulația și antiondulația chimică 

6.Permanentul ,,Niagara” 

Estel: 

Indicații, contraindicații, 

etapele de lucru, 

neutralizarea ore 

Informație - referat. Prezentarea și argumentarea 

informației din portofoliu 

 

Săptămâna XII 



     VIII. LUCRĂRILE PRACTICE/DE LABORATOR RECOMANDATE 

1. Pregătirea locului de muncă; 

2. Diagnostica și caracteristica tipurilor de păr; 

3. Realizarea tehnicilor de masaj capilar; 

4. Îndeplinirea spălării părului folosind produsele igienice adecvate tipului  

         de păr; 

5. Utilizarea produselor cosmetice şi de tratament pentru îngrijirea părului  

         şi a pielii capului; 

6. Efecuarea decolorării primare și repetate a părului; 

7. Îndeplinirea şuviţelor cu folie de aluminiu; 

8. Îndeplinirea şuviţelor prin cască; 

9. Realizarea tehnicilor de baloiaj; 

10. Vopsirea părului într-o culoare cu coloranți permanenți; 

11. Nuanţarea intensivă și pastelată a părului; 

12. Realizarea coafurilor de seară prin combinarea elementelor coafurii; 

13. Efectuatea coafurilor clasice: coc, banana; scoica; 

14. Exersarea asupra coafurilor avangardiste; 

15. Efectuarea practică a procedurii de ecranare a părului; 

16. Efectuarea procedurii de termocheratină cu scopul regenerării părului;  

17. Realizarea procedurii de îndreptare a părului cu cheratină; 

18. Selectarea instrumentelor şi materialelor necesare pentru realizarea  

         ondulaţiei chimice; 

19. Rularea părului pe tije în diferite metode pentru realizarea ondulaţiei  

         chimice; 

20. Tehnici de realizare a antipermanentului. 

 

IX. SUGESTII METODOLOGICE 

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

proiectele didactice elaborate de 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. 

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 

Compoziţia şi structura părului  Explicaţia, descrierea, instructajul;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de caz; 

Lucru practic 

Diagnosticarea stării părului  Explicaţia, descrierea, instructajul;  

Observaţia, demonstraţia imaginilor, studiul de caz; 

Lucru practic  

Îngrijirea părului: spalarea, hidratarea, 

pieptanarea, aranjarea 

Explicaţia, demonstratia, studiu  de caz; 

Observaţia, demonstraţia produselor; experiment; 

Lucru practic. 

Stilurile în coafură Explicaţia, descrierea, instructajul;  

Observaţia, demonstraţia , studiul de caz; analiza, 

comparatia; 

Lucru practic 

Pigmentarea și depigmentarea părului Explicaţia, demonstratia, studiu  de caz; 

Observaţia, demonstraţia produselor; experiment; 

Lucru practic. 

Produse și proceduri de estetica în salon Conversatia, demonstratia, analiza, experiment, studio 

de caz, 

 Lucrare practica 

Varietatea preparatelor pentru realizarea 

ondulaţiei chimice 

Explicaţia, descrierea, instructajul, munca cu manualul, 

tehnicile video; 

Observaţia, demonstraţia imaginilor şi a părţilor grafice; 

Lucrul 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 (biologie, chimia) şi a disciplinelor de specialitate („Anatomia și fiziologia”, 

„Norme de protecţie a utilajului”) care va oferi posibilitatea de diagnosticare a nivelului de pregătire 

a elevilor pentru disciplină. 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:  

-studiul de caz ; 

-studiul la panel; 

-braistormingul; 

-observarea sistematică; 

-descrierea; 

- deducția; 

-  metoda euristică; 

-  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 anumite 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.  

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 informației  degitale cu cea acreditată 

 Originalitatea expunerii noţiunilor subiectului propus. 

2. Referat   Corespunderea referatului temei. 

 Coerenţa  logica în expunere. 

 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. 

 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 și aprecierea critică. 

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. Lucrare practică  Modul de consiliere a clientului. 

 Pregătirea locului de muncă. 

 Alegerea instrumentelor şi a materialelor necesare. 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor în 
realizarea frizurilor. 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice. 

13. Teste de evaluare cu itemi  Corectitudenea interpretătii produsului spre rezolvare  

 Alegerea metodei corecte de rezolvare . 

 Corespunderea răspunsului setului prestabilit de valori. 

 Corespunderea răspunsului cerinților din enunț 

 Respectarea tehnicii de lucru şi succesiunea operaţiilor în 
realizarea itimilor. 

14. Expunerea orală  Expunerea tematică a conținutului. 

 Adecvarea la conținutul surselor primare. 

 Utilizarea de formulări ptopriifără a distorsa mesajul 

informației supule rezumării. 

 Expunerea concisă și structurată logic. 

 Folosirea unul limbaj bogatîn termini de specialitateși 
adecvat tematicii. 



 

XI. RESURSELE NECESARE PENTRU DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE 

STUDII 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care 

poate fi 

consultată/ 

accesată/ 

procurată resursa 

 

 

1. 

- 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, planşe); 

- 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); 

 

Laborator 

 

 

 

 

Internet 

 

2. 
Utilaje: uscător, foen, ondulator electric, placa electrică, 

boiler, sterilizator; masina de tuns. 

 

Laborator  

 

XII. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate 

fi consultată/ 

accesată/ procurată 

resursa 

1. Instrumente și materiale: guleraşe de unică folosinţă, pelerine, 

mijloace igienice, prosoape, set de pieptene, set de perii, clame, set 

de bigudiuri, foarfece, vată, cremă, vase pentru produsele chimice, 

perie, burete, tije pentru răsucirea părului, casca termică, trusa 

medicală, şerveţele, chiuvetă, pachete din plastic, urne, ş. a; 

 

 Laborator 

2. Produse cosmetice: sampon, balsam, sprei termopotector,   

mască, fixative, spumă, gel, ceara, pudra, ulei cosmetic, sapun 

lichid, produse chimice pentru permanent. 

 

Laborator  



3. Coloranți permanenți pentru păr: 
Pudra pentru deecolorare,  

Oxidanți 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12% 

Coloranți nuanțatori, 

Coloranți naturali. 

 

Laborator 

 

4. Ustensile: agrafe,clame, bonete, pensule s.a. Laborator 
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