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Coafor stilist (maiştri instructori)
VARIANTA 3
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Alcătuiţi un eseu cu titlul Realizarea unei coafuri pe baza montării părului pe bigudiuri după
următoarea structură de idei: separarea zonelor de lucru ţinând cont de repartizarea volumelor,
reguli de montare a părului pe bigudiuri, uscarea părului, pieptănarea şi taparea părului pentru
obţinerea coafurii propuse.
SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. “Studiul de caz” este o metodă de instruire centrată pe elev. Prezentaţi această metodă de
evaluare având în vedere:
a. Modalităţi de soluţionare a cazului.
b. Etapele de parcurgere.
c. Patru valenţe formative.
15 puncte
2. Organizarea sistematică a activităţii de instruire presupune şi metoda activităţii cu fişele de lucru.
Realizaţi, pentru o lectie din secventa de programa prezentata, o fişă de lucru de instruire
practică care să cuprindă:
a. Cinci exerciţii practice pentru formarea deprinderilor.
b. Prezentarea modului de evaluare a exercitiilor practice.
15 puncte
DENUMIREA MODULULUI: ÎNGRIJIRI FACIALE ŞI CAPILARE, cls a IX-a
Cunoştinţe
Deprinderi
Criterii de evaluare
Rezultatul învăţării 4: Efectuează tratamente capilare
Consilierea clientului
Consilierea clientului în vederea alegerii
Explicarea scopului fiecărui
Clătiri curative: resurse,
tipului de tratament capilar potrivit
tip de tratament capilar
Argumentarea alegerii
executarea clătirilor
Pregătirea materialelor, lenjeriei şi
produselor necesare tratamentelor
tratamentelor în funcţie de
curative în funcţie de
caracteristicile clientului
puterea de acţiune a
capilare
Pregătirea clientului în vederea executării Explicarea efectelor
preparatelor
Aplicarea preparatelor
tratamentelor capilare
obţinute prin aplicarea
curative: etape, influenţa Executarea clătirilor curative în funcţie de fiecărui tip de trament
căldurii
puterea de acţiune a preparatelor
capilar
Tratamentul părului cu
Aplicarea preparatelor curative
Explicarea modului de
ulei de ricin: resurse,
respectând succesiunea etapelor
asigurare a condiţiilor de
Executarea tratamentului cu ulei de ricin
igienă, de siguranţă şi de
pregătirea clientului,
respectând succesiunea etapelor
calitate
etape de lucru
Norme specifice de
Respectarea normelor specifice de
protecţie a muncii.
protecţie a muncii
(Programa pentru modulul ÎNGRIJIRI FACIALE ŞI CAPILARE, anexa 2 la OMECTS nr. 4463/2010)
SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

Finalitățile educației: clasificare, ideal, scop, obiective, proceduri de operaționalizare.
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