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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

 
Probă scris ă 

Coafor stilist - mai ştri instructori 
Varianta 02 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

Alcătuiţi un eseu cu titlul Tunsoarea în sc ări după următoarea structură de idei: încadrarea în 
grupa de tunsori din care face parte, caracteristica tunsorii şi tehnica de lucru. 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 

Lucrările practice constau în executarea de către elevi, sub îndrumarea profesorului, a unor 
sarcini, în vederea utilizării cunoştinţelor teoretice la soluţionarea unor probleme practice.  

1. Precizaţi etapele avute în vedere la executarea unei lucrari practice 8 puncte  
 
2. Următoarea secvenţă de programă face parte din curriculumul pentru stagii de practică. 

 
DENUMIREA MODULULUI: COAFAREA PĂRULUI, cls a X -a 

Cunoştin ţe Deprinderi  Criterii de evaluare  
Rezultatul înv ăţării 1 : Execut ă ondularea p ărului cu ap ă 
Pregătirea pentru realizarea ondulării 
părului cu apă:  
- selectarea produselor, a materialelor, a 
lenjeriei, instrumentelor şi aparatelor şi 
aranjarea lor ergonomică  
- studierea prospectelor produselor şi 
echipamentelor noi   
Ondularea părului cu apă: definiţie, 
procedee 
Realizarea ondulelor directe:  
- resurse  
- tehnica de lucru  
Realizarea melcilor:  
- resurse  
- tipuri de melci: aspect, efecte, zone 
adecvate de amplasare 
- tehnica de lucru  
Montarea părului pe bigudiuri:  
- resurse  
- reguli de montare a părului pe bigudiuri 
- tehnica de lucru 
- precauţii 
Ondularea părului cu peria circulară:  
- resurse   
- tehnica de lucru 
- precauţii 
Reguli de igienă şi de protecţie a muncii 
specifice lucrărilor de ondulare a părului 
cu apă 

Pregătirea resurselor 
necesare pentru 
realizarea ondulării 
părului cu apă 
Pregătirea clientului 
pentru realizarea 
ondulării părului cu apă 
Ondularea părului prin 
realizarea ondulelor 
directe 
Realizarea tipurilor de 
melci  
Montarea părului pe 
bigudiuri  
Ondularea părului cu 
peria circulară 
Asigurarea condiţiilor de 
igienă, de siguranţă şi de 
calitate 
Participă la discuţii pe un 
subiect simplu 
Utilizează limbajul 
specific de specialitate 
 
 

Definirea ondulaţiei cu 
apă 
Prezentarea procedeelor 
de ondulare a părului cu 
apă 
Prezentarea regulilor 
ergonomice ce trebuie 
respectate pe parcursul 
realizării ondulaţiei cu apă 
Precizarea zonelor în care 
se recomandă realizarea 
fiecărui tip de melci  
Explicarea regulilor de 
montare  a părului pe 
bigudiuri 
Prezentarea precauţiilor 
ce trebuie avute în vedere 
pe parcursul realizării 
ondulaţiei părului cu apă 
Explicarea modului de 
asigurare a condiţiilor de 
igienă, de siguranţă şi de 
calitate. 
 

(Programa modulului Coafarea părului, anexa 2 OMECTS 4463/12.07.2010) 
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Proiectaţi, pentru o deprindere din secvenţa de programă prezentată mai sus, o lucrare 
practică după următoarea structură:      22 de puncte 

a. Precizarea deprinderii dezvoltate prin executarea lucrării.  
b. Selectarea cunoştinţelor  teoretice pentru executarea lucrării.  
c. Precizarea  resurselor materiale necesare la executarea lucrării. 
d. Specificarea operaţiilor tehnologice parcurse în executarea lucrării practice. 
e. Prezentarea unui instrument de evaluare a lucrării practice. 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
 
Procesul de învățământ – analiză conceptuală și abordări interacționale între învățare - predare - 
evaluare. 
 


