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I. PRELIMINARII 
 

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

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

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

elevilor anului III  cu studii  gimnaziale. 

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

forma competențe în prestarea serviciilor de frumusețe, selectarea utilajului și a 

produselor specifice  frizeriei. Vor fi analizate studii de caz și situații concrete, care 

necesită soluționare întemeiată pe experiență și cunoștințe profesionale.în domeniul dat. 

Curiculum disciplinar „Tehnologii și tehnici în frizerie pe bază de aparataj” 

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 aparataj” 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  DISCIPLINII 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 în domeniu de activitate profesională; 

 gîndire critică şi dezvoltare de problemă;   

 creativitate şi inovare;     

 raportul la 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; 

 învățare și 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 în formarea următoarelor abilităţi  

profesionale:  

 accentuarea abilităţile  profesionale în timpul lucrului;  

 aprofundarea  specialistului  în domeniul studiat;   

 efectuarea  unui studiu  compact cu un material selectat; 

 cunoasterea etapelor de efectuare a frizurii de bază pentru dame pe păr lung, mediu și 
scurt; 

 cunoaștere  algoritmul elaborării unei coafuri; 

 identificarea  afecțiunilor  pielii și părului; 

 identificarea  materialelor  şi instrumentelor pentru lucrări de frizerie; 

 respectarea regulilor sanitaro- igienice la loculul de muncă; 

 aplicarea tehnologiilor de modelare artistică a coafurilor moderne; 

 aplicarea tehnicilor de realizare a frizurii pentru dame/bărbați; 

 realizarea coafurilor cu ajutorul difuzorului, plăcii sau bigudiurilor. 
Cursul  prevăzut pentru elevii din domeniul  „Planificarea și administrarea serviciilor 

de frumusețe”oferă elevilor acumularea experienţei de receptare, creare şi comunicare 

artistică, realizînd un anumit număr de lucrări practice prevăzute de program. 

  

 
III. COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE DISCIPLINEI 

 

       Competenţa profesională este o valoare personală dinamică, cu prelungire ulterioară, 

în stare să treacă la un nivel superior de formare. Competenţele profesionale specifice 

disciplinei „Tehnologii și tehnici în frizerie pe bază de aparataj” corespund nivelului 

patru de calificare profesională. 

 

CS1: Respectarea regulilor de igienă și securitate la locul de muncă; 

CS2: Selectarea instrumentelor, aparatelor, materialelor necesare executării tunsorilor;  

CS3: Pregătirea clientului în vederea realizării tunsorii; 

CS4: Mînuirea corectă a instrumentelor în lucrări de frizerie; 

CS5: Adaptarea tunsorilor la caracteristicile individuale ale clientului; 

CS6: Pregătirea resurselor necesare pentru realizarea coafurilor pe baza ondulatorului,  

          bigudiurilor, placii; 

CS7: Efectuarea cu responsabilitate a diferitor lucrări de coafură; 

CS8: Modelarea frizurilor și coafurilor pentru toate categoriile de clienți; 

CS9: Efectuarea lucrărilor de specialitate în condiţii de siguranţă proprie şi pentru client; 

CS10: Distingerea metodelor existente de extensie a părului. 



 

 

 

 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Semestru  

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 
Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri  Practică/seminar 

S.05.O.004 120 30 30 60 examen 4 

                                          

                                                            V. UNITÎȚI DE ÎNVĂȚARE 

Unități de competență Unități de conținut Abilităţi  

1. Instrumentele, aparate și ustensilele frizerului 

UC.1 Valorificarea 

produsului final în urma 

utilizarii instrumentelor si 

accesoriilor; 

 

 

U.C.2 Cunoașterea 

modalităților de zonare a 

părului în diverse lucrări de 

frizerie; 

 

 

 

 

U.C.3 Destingerea  

formelor de față și a 

imperfecțiunilor existente, 

selectarea coafurii și frizurii 

potrivite; 

1.1. Instrumentele și ustensilele 

frizerului:  

-Destinate tăierii; 

-pieptănarii; 

-coafării părului. 

 

1.2. Zonarea parului:  

-Instrumente necesare;  

-tipuri de cărări; 

- zonele calului;  

-proieminențele și depresiunile.  

 

1.3. Lucrare practică  

1.4. Morfologia feței:Formele de 

fete: 

-ovală; 

-pătrată; 

-triunghiulară; 

-romboidă; 

-trapezoidă; 

-diamant.  

Imperfecţiunile feţei :  nas 

mare/mic, cârn/coroiat, urechi 

mari/mici, deformate, depărtate 

de cap, bărbia retractată/ 

proeminentă, pomeţii 

proeminenţi Imperfecţiunile 

cutiei craniene: frunte 

înaltă/îngustă, gît lung/scurt 

Corectia defectelor feței și 

craniului cu ajutorul frizurii și 

A1. Organizarea locului de 

muncă în cabinetul de 

specialitate. 

A2. Recunoasterea 

instrumentelor si scopul 

utilizarii. 

A3. Identificarea 

proeminentelor și 

depresiunilor. 

A4. Divizarea învelisului păros 

al capului pe zone în 

dependență de frizură. 

A5. Caracteristica fiecărui tip 

de față și alegerea potrivită a 

frizurii sau coafurii. 

 

 



coafurii. 

2. Coafarea părului 

UC.1. Aplicarea și 

respectarea normelor 

sanitaro-igienice și 

securitate în procesul de 

coafare a părului; 

 

 

 

UC.2.Aplicarea   metodelor 

de coafare cu ajutorul 

foenului prin diverse 

metode utilizînd periile 

brașing și cu carcasă; 

 

 

 

UC.3. Explorarea tehnicilor 

de coafare a părului cu 

ajutorul plăcii drepte și 

gofrate; 

 

 

 

 

UC.4. Aplicarea metodelor 

de coafare a părului cu 

ajutorul ondulatorului prin 

crearea buclelor de diferite 

diametre. 

 

 

UC.5. Crearea variată a 

buclelor cu ajutoru 

bigudiurilor prin utilizarea 

schemelor de lucru;  

 

 

 

 

U.C.6Aplicarea tehnicilor 

de lucru în coafarea părului 

cu duza-difuzor;  
 
 
 
U.C.7. Identificarea  

instrumentelor pentru frezat, 

modul de utilizare și 

2.1. Coafarea și aranjarea 

părului cu dispositive electrice:  

-normele sanitaro-igienice și 

securitate în muncă; 

-selectarea echipamentului și 

resurselor necesare; 

-reguli de manipulare a acestora. 

 

2.2. Foenul. Tehnica de coafare 

a părului cu foenul – metoda 

,,brașing”și ,,bombaj”.Reguli de 

manipulare, produse utilizate, 

finisarea coafurii, taparea și 

fixarea. 

 Lucrare practică 

 

2.3. Placa electrică. Tipuri de 

placi: ceramică, turmalină, titan, 

cu abur. Procesul tehnologic de 

coafare cu placa dreaptă și 

gofrată: creponarea, formarea 

buclelor și îndreptarea părului. 

 Lucrare practică 

 

2.4. Ondulatorul. Tehnici de 

buclare a părului cu ondulatorul: 

cilindtric, conic, spiralat. 

Utilizarea produselor de 

protecție și styling. 

Lucrare practică 

 

 

2.5. Bigudiurile. Coafarea 

părului la rece: Tipuri de 

bigudiuri, scheme de rasucire, 

produse utilizate, efecte 

obținute,  reguli de utilizare a 

căștii electrice ( uscatorului) 

Lucrare practică 

 

2.6. Duza-difuzor: 

Caracteristica, metode de 

manipulare. 

Lucrare practică 

 

2.7. Instrumente destinate tăierii 

părului:  

-Foarfece drept,  

-Foarfece de filat; 

A1. Enumerarea regulilor de 

securitate și igienice în timpul 

lucrărilor de coafat cu aparatele 

electrice. 

 

 

 

A2. Argumentarea etalelor de 

aranjare a părului cu foenul. 

 

A3. Realizarea parului cu 

foenul în diverse tehnici. 

 

 

A4. Descrierea tipurilor de 

plăci și caracteristica efectelor 

acestora. 

 

 

A5. Realizarea buclelor și 

îndreptarea părului cu placa. 

 

A6..Enumerarea regulilor de 

securitate în timpul lucrărilor 

cu ondulatorul. 

 

A7. Realizarea buclelor cu 

ondulatorul de diferite 

dimensiuni si forme. 

 

A8. Rularea părului pe 

bigudiuri în diverse metode: 

orizontală, verticală, spiralată, 

șah, parțială, combinată. 

 

 

 

A9. Coafarea părului cu duza- 

difuzor și modelarea coafurii.  

 

 

A10. Caracteristica 

instrumentelor și minuirea 

practică. 

 



                               4. Frizuri de bază pentru dame 

importanța mînuirii corecte 
în procesul de lucru;  
 
 
 
 

-briciul; 
-mașina de tuns; 

-foarfecele fierbinte. 

Caracteristica, dezinfecția, 

utilizarea practică. 

Lucrare practică 

 

 

 

3. Procedeele de bază ale frizurilor 

U.C.1. Aplicarea 

procedeelor de bază în 

procesul de realizare a 

frizurilor de dame/bărbați;  

 

 

U.C.2. Defirențierea 

metodelor de scurtare a 

părului prin utilizarea 

tipurilor de tăieturi 

existente; 

 

 

 

 

 

 

 

U.C.3. Recunoaşterea și 

deferențierea metodelor de 

frizare utilizate în tehnici de 

scurtate a părului; 

 

U.C.4. Deferențierea 

metodelor de scurtare a 

părului la maxim în frizuri 

scurte; 

 
 
 

U.C.5. Aplicarea tehnicilor 

de filare  pe diferite porțiuni 

ale părului; 

 

 

 
U.C.6. Identificarea  liniilor 

de contur în modelarea 

bretonului, barbetelor și 

zonei occipitale; 

3.1. Procedeele de bază ale 

frizurilor: 

- conturarea; 

- gradarea;  

-scurtarea părului la maxim; 

-estomparea; 

-reducerea părului la zero; 

-filarea. 

3.2. Metode de scurtare a 

părului: Tipuri de tăieturi: 

-dreaptă;  

-oblică; 

-internă;  

-externă;  

-pointing;  

-pensare; 

- slicing; 

-twist. 

3.3. Metode de frizare a 

părului:  

-metoda ,, suviță peste șuviță”; 

-,, șuvița dupa șuvița”. 

Crearea șuviței de control. 

3.4. Metode de scurtare a 

părului la maxim: 

-cu ajutorul foarfecelor; 

-mașinii de tuns; 

-briciului.  

Reducerea părului la zero. 

Lucrare practică 

3.5. Tehnici de filare a părului: 

-Filarea cu ajutorul foarfecelor 

de filat; 

- lamei; 

-foarfecelor drepte. 

Lucrare  practică 

3.6. Formarea linilor de contur 

a friizurii: 

-Conturarea bretonului; 

-Linii de contur la ceafă; 

-Linii de contur la timple. 

Forme existente, mod de 

realizare. 

A1. Descrierea procedeelor 

frizurii realizate în procesul de 

lucru. 

 

 

A2.Demonstrarea pracică a 

tipurilor de tăieturi utilizate în 

timpul frizurii. 

 

 

 

 

 

 

 

A3. Argumentarea metodelor 

de frizare a părului. 

 

 

 

A4.Compararea metodelor de 

scurtare a parului la maxim. 

 

 

 

 

A5.Exersarea practică a 

metodelor de filat: pe pieptene, 

pe degete, metoda garoului, 

slising. 

 

 

A6.Stabilirea lățimii și 

grosimii bretonului. Tehnica de 

frizare a bretonului masiv și 

gradat. 

 

 



U.C.1 Cunoasterea metodelor 

și tehnicilor de tuns a 

frizurilor pe păr lung;  

  

 

 

 

 

 

 

U.C.2. Recunoașterea 

specificului tunsorilor de 

dame pe păr mediu; 

 

 

 

 

 

 

U.C.3.Clasificarea metodelor 

și tehnicilor de tuns în 

realizarea tunsorilor de dame 

pe păr scurt; 

 

 

 

4.1. Tunsori de dame pe păr 

lung: 

-dreaptă; 

-gradată. 

Consilierea, diagnosticul părului, 

determinarea lungimii, etapele 

de lucru, conturarea, filarea, 

verificarea calității tunsorii. 

Lucrare practică 

 

4.2. Tunsori de dame pe păr 

mediu: 

Cracteristica tunsorilor, 

modalități de realizare și scheme 

de lucru, determinarea 

tunsoriidupaparticularitațileindiv

iduale ale clientului (forma feței, 

siluita, textura părului) 

 

4.3. Tunsori de dame pe păr 

scurt: 

Elaborarea fișei clientului, 

consilierea, determinarea 

tunsorii portivite, realizarea 

tunsorii. 

4.4. Tunsori moderne pentru 

dame. 

-tendințe; 

-tehnici de realizare; 

A1. Realizarea frizurilor pe păr 

lung: “Nostalgie”, “Cascad” 

“Aurora” 

 

 

 

 

 

 

 

A2. Realizarea practică a 

frizurilor:” Care clasic”, “Care 

alungit”,”Etiud”,”Care gradat” 

 

 

 

 

 

 

A3.Efectuarea practică a 

frizurilor pe păr 

scurt:”Diana”,”Era”, “Bob 

Care”,”Libera” 

 

 

 

 

                           5.  Tunsori de bază pentru  bărbați 

U.C.1. Aplicarea 

cunoștințelor despre tehnicile 

de tuns în frizuri pentru 

bărbați; 

 

 

 

 

U.C.2.Sistematizarea 

cunostințelor teoretice și 

aplicarea lor practică în 

modelarea tunsorilor modern 

pentru bărbați; 

 

U.C.3. Argumentarea  

particularităților de realizare 

5.1. Tunsori de bază pentru 

bărbați: 

-Clasificarea tunsorilor în 

dependență de: 

-lungime; 

-mod de realizare; 

-stil; 

-forma frizurii; 

-simetrie.  

5.2. Tunsori moderne pentru 

bărbați: tehnici de realizare, 

elemente de hair tattoo. 

Lucrare practică  

5.3. Tunsori pentru copii: 

particularitățile de realizare a 

A1. Clasificarea și caracterizarea 

tunsorilor pentru bărbați. 

A2. Realizarea tunsorilor pentru 

bărbați: ”Box”, “Semibox”, 

“Polca”, ‘’Canadiană’’,”Bravo” 

 

 

A3. Modelarea practică a 

tunsorilor moderne. 

 

 

A4. Descrierea tehnicilor de tuns 

in frizuri pentru copii. 



a frizurilor pentru copii; tunsorilor. 

                                    6.  Extensia părului 

U.C.1. Diferențierea 

tehnicilor și metodelor de 

extensie a părului; 

 

 

 

U.C.2. Aplicarea 

cunoștințelor teoretice în 

procesul de realizare a 

extensiei părului. 

6.1. Extensia părului: 

-metoda spaniolă; 

-italiană; 

-americană; 

- rece; 

- fierbinte; 

-în panglici; 

-pe lipse. 

 

Lucrare practică 

A1. Destingerea metodelor de 

extensie a părului. 

 

 

 

A2. Realizarea practică a unei 

metode de alungire a părului. 

 

 

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 

 

Instrumentele, aparatajul și accesoriile 

frizerului 
12 4 2 6 

2 Coafarea părului 18 2 6 10 

3 Procedeele de bază ale frizurilor 16 6 2 8 

4 Frizuri de bază pentru dame 30 8 8 14 

5 Tunsori de bază pentru bărbați 28 8 8 12 

6 Extensia părului 16 2 4 10 

TOTAL 120 30 30 60 

 

VII. STUDIUL INDIVIDUAL GHIDAT DE PROFESOR 

 

Studiul independent din punct de vedere teoretic evidențiază trei direcții de activitate, 

după care se poate dezvolta învățarea de sine stătător: cognitivă, practicăși logică. Astfel, 

procesul lucrului individual se reprezentă prin triada: motivație – plan de acțiune – rezultat. 



Lucrului individual i se atribuie o dublă semnificație: pe de o parte el este recăutat ca formă 

instructivă de activitate, realizată fără intervenția, dardirijată de profesor, iarpe de altăparte ca 

mijloc de încadrarea elevilor în activitatea cognitivă de sine stătătoare și de formare a metodelor 

de activitate. 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. 

 

 

 

Materii pentru studiul individual 

 

Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

 

Termeni de 

Realizare 

 

Mînuirea instrumentelor în procesul de 

lucru. 

 

Elaborarea 

portofoliului 

Demonstrarea 

abilităților 

practice 

II săptămînă 

 

Metode și tehnici moderne de coafare a 

părului 

Referat Prezentarea 

referatului 

IV săptămînă 

 

Tendința anului în materie de frizuri  

pentru dame. Formele geometrice ale 

frizurilor. 

 

Argumentare 

textuală 

 

Prezentarea 

informației 

 

VI săptămînă 

 

Frizuri pentru copii. Particulariățtile și 

modul de realizare. 

Tehnici și metode noi în materie de 

frizuri pentru bărbați. 

 

Lucrare  

practică. 

 

 

Prezentarea 

lucrării 

 

IX săptămînă 

 

Barba și mustățile. Forme și tehnici de 

realizare. Bărberitul facial. 

 

Fisa de lucru 

 

 

Prezentarea 

fișei 

 

XI săptămînă 

 

Metode noi de extensie a părului Argumentare 

textuala 

Prezentarea 

informației 

XII săptămînă 

 



 

VIII. LUCRĂRI PRACTICE RECOMANDATE 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea lucrării 

1 Prezentarea operațiilor de pregătire a locului de muncă 

2 Zonarea părului 

3 Aranjarea părului cu foenul 

4 Ondularea părului cu peria și foenul 

5 Buclarea și îndreptarea părului cu placa 

6 Buclarea părului cu ondulatorul 

7 Aranjarea părului cu duza-difuzor 

8 Montarea părului pe bigudiuri 

9 Executarea tunsorilor  clasice pentru femei 

10 Executarea tunsorilor moderne pentru femei 

11 Executarea tunsorilor de bază pentru bărbați 

12 Modelarea barbei și mustăților 

13 Exersarea procedurii de extensie a părului 

 

 

IX. SUGESTII METODOLOGICE 

 

          Pentru facilitarea procesului de asimilare de către elevii a cunoştinţelor se recomandă 

utilizarea metode tradiționale în combinație cu cele netradiționale:  exerciţii practice, probleme 

pentru dezvoltarea gândirii sistematice, proiecte creative, dezbaterea, etc. 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. 

 

METODE DE INSTRUIRE RECOMANDATE PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE 
 

 

Unități de învățare Metode recomandate 

Instrumentele și accesoriile frizerului  Explicaţia, demonstrația, comparația, studiu 

de caz, observarea, analiza. 

Coafarea părului cu foenul, placa, ondulatorul, 

bigudiuri. 

Conversaţia, demonstrația, exerciţiul, analiza, 

studiu de caz, observarea, joc didactic 

Procedeele de bază ale frizurilor Explicaţia, demonstrația, comparația, studiu 

de caz, observarea, analiza. 

Tunsori de bază pentru femei Explicaţia, demonstrarea, descoperirea, joc 

didactic, exerciţiul, analiza 

Tunsori de bază pentru bărbați 

Expunerea, demonstrarea, explicaţia, 

observarea, problematizarea, exerciţiul, joc de 

rol. 

Extensia părului 

Convesația, demonstrația, experimentul, 

comparația, analiza. 

 

 

 

 
XI. SUGESTII DE EVALUARE 

 

         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 şi pedichiură”. 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 

în 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. 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.  

           Evaluarea este  un  mod de dezvoltare și creștere intelectuală, care îndreaptă demersul 

didactic spre eficiență și productivitate așteptată.Fiind o secvență obligatorie pentru  aprecierea 

competențelor propuse de programa dată, evaluarea pune accentul pe procesul de învățare. Testul 

sau proba finală nu va fi prioritară în motivațiile pedagogice. Se va insista asupra exersărilor 

calitative de moment, atunci când elevul real greșește sau execută lucrări la cel mai înalt nivel. 

 

PRODUSE PENTRU EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A 

COMPETENȚELOR COGNITIVE 
 

Produse pentru evaluarea competențelor Criterii de evaluare a produselor 

 

Metode de coafare a părului 
 Organizarea locului de muncă; 

 selectarea instrumentelor și 

ustensilelor; 

 respectarea etapelor de lucru; 

 calitatea lucrării efectuate; 

 complexitatea lucrării. 

 

Modelarea frizurilor pentru femei 

 

 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 

frizurii; 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice; 

 Controlul calităţii; 

 Productivitatea. 

 

Modelarea frizurilor pentru bărbați 
 Modul de consilierea a clientului; 

 Pregătirea locului de muncă; 

 Alegerea mijloacelor şi materialelor 

necesare; 

 Respectarea tehnicii de lucru şi 

succesiunea operaţiilor în realizarea a 

frizurii; 

 Respectarea normelor sanitaro-igienice; 

 Verificarea  calităţii. 

 

Modelarea frizurilor pentru copii 
 Modul de consilierea a clientului; 

 Pregătirea locului de muncă;  

 Respectarea regulilor de securitate; 

 Selectarea instrumentelor necesare; 

 Calitatea lucrării efectuate. 



 

Procedura de extensie a părului 
 Organizarea locului de muncă; 

 Selectarea instrumentelor și 

aparatajului necesar; 

 Respectarea etapelor de lucru; 

 Calitatea lucrării efectuate; 

 Complexitatea lucrării. 

 

 

XII. RESURSE NECESARE PENTRU DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE 

STUDII 

 

Pentru desfășurarea procesului de studiu eficient în formarea și dezvoltarea competențelor 

profesionale, elevilor li se propun săli de clasă,  dotate cu mobilier respectiv. Resursele didactice și 

instrumentele specifice disciplinei  sunt oferite elevilor de către profesor, păstrate în laboratorul 

pentru desfășurarea orelor teoretice și practice. 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

 

 

1. 

• Mobilier şcolar unde se prevăd condiţii ergonomice 

adecvate; 

• Tablă mobilă; 

• 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. Utilaj: uscător, foen, ondulator electric, placa electrică, 

boiler, sterilizator; masina de tuns 

 

Laborator  

 

 

 



XIII. RESURSE  DIDACTICE  RECOMANDATE ELEVILOR 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea sursei 
Locul în care poate fi consultată, 

accesată, procurată. 

Numărul de 

exemplare 

disponibile. 

1 Manichine Laborator 10 

2 Foen Laborator 3 

3 Ondulator Laborator 3 

4 Placă Laborator 5 

5 Uscator Laborator 2 

6 Mașina de tuns Laborator 4 

7 Set piepteni Laborator 4 

8 Perii de coafat Laborator 10 

9 Foarfece drept și de filat Laborator 1 

10 Produse cosmetice Laborator 45 

11 Accesorii Laborator 30 

12 Bigudiuri Laborator 400 

13 Set pentru extensie Laborator 1 
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CHESTIONAR PENTRU EXAMEN 

 

 

1. Morfologia feţei .Caracteristica. Adaptarea coafurii, frizurii pentru fiecare tip de față. 

2. Imperfecțiunile feței și craniului. Corecţia defectelor  cu ajutorul frizurii şi coafurii. 

3. Clasificarea instrumentelor şi accesoriile frizerului. Dezinfecţia acestora. 

4. Aranjarea părului cu foenul. Metoda ,,brașing,, și ,,bombaj,, 

5. Relația cu clienții. Etica și comportamentul frizerului.. 

6. Coafarea părului cu placa. Metode de buclare a părului. 

7. Coafarea părului cu duza difuzor. Accesorizarea coafurii. 

8. Coafrea părului cu clame.Tehnologia. Avantaje, dezavantaje. 

9. Coafarea părului cu placa gofrată. Reguli de securitate în lucru. 

10. Elementele coafurii. Caracteristica. Mod de realizare. 

11. Modalități de formare a buclelor.Tehnici de realizare. 

12. Descrierea aparatelor electrice pentru coafat. Dezinfecția. 

13. Morfologia feței. Corecția defectelor  cu ajutorul coafurii. 

14. Pieptănarea. Taparea părului. Reguli de lucru. 

15. Clasificarea frizurilor pentru dame. Gradarea părului. 

16. Tehnologii și  metode de frizare. Tipuri de tăieturi. 

17. Modalităţi de formare a buclelor.Tehnici, instrumente, produse. 

18. Îndeplinirea valurilor cu ajutorul clamelor și degetelor. 

19. Coafarea părului cu ajutorul bigudiurilor. Scheme de montare a bigudiurilor. 

20. Înfoierea, taparea părului. Descrierea procesului de creare a volumului. 

21. Tipuri de deteriorare a părului. Îngrijirea părului. Produse cosmetice şi naturale. 

22. Frizura “Nostalgie”. Tehnologia. Metode de filare. 

23. Tehnologia frizurii “Cascad”.Aranjarea părului. 

24. Tehnologia frizurii “Care”. Etapele de lucru. 

25. Tehnologia frizurii “Care-gradat”. Metode de realizare. 

26. Tehnologia frizurii “Care-asimetric”. Particularitățile frizurii. 

27. Tehnologia frizurii “Bob-Care”. Modele și tehnici de tuns. 

28. Tehnologia frizurii “Săsson”. Conturarea, filarea părului. 

29. Tehnologia frizurii “Diana”. Etapele de lucru. 

30. Tehnologia frizurii “Surpriza”. Metoda utilizării cărărilor radiale. 

31. Tehnologia frizurii pe păr scurt “Simplă”.Verificarea exactității frizurii. 

32. Tehnologia frizurii ,,Cascad pe păr lung,,.Etapele de lucru. 

33. Tehnologia  frizurii ,,Aurora”.Consilierea clientului.Recomandări. 

34. Frizuri de bază pentru bărbați. Clasificarea. Particularitățile. 

35. Frizura Box. Tehnologia efectuării. 

36. Frizura Temp. Tehnologia efectuării. 



37. Frizura Canadiană. Tehnologia efectuării. 

38. Frizura Castor. Tehnologia efectuării. 

39. Frizura Arici. Efectuarea practică. 

40. FrizuraTeren. Tehnologia efectuării. 

41. Frizura Bravo. Tehnologia realizării. 

42. Barba și mustățile. Clasificarea. Caracteristica. 

43. Extensia părului. Metode .Tehnici. 

44. Filarea părului. Metode. Tehnici. Indicaţii. 

45. Tehnologia frizurii ,,Care în unghi,,.Completarea fișei clientului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


