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Probă scris ă 
ESTETICĂ ȘI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC 

Maiștri instructori 
 

Varianta 3 

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

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
1. Morfologic, firul de păr este format din trei părţi: bulb, măduvă şi tijă.           10 puncte  

a. Descrieţi  bulbul. 
b. Definiţi tija firului de păr. 
c. Prezentaţi structura anatomică a tijei. 

 
2.   Onicomicozele sunt afecţiuni micotice ale unghiilor.               10 puncte  

a. Numiţi doi agenţi patogeni cauzali. 
b. Descrieţi evoluţia afecţiunii.                                                                                  

 
3.   Masajul cu loţiuni se mai numeşte şi frecţie.            10 puncte                                                          

a. Indicaţi tipurile de loţiuni folosite şi rolul lor. 
b. Precizaţi în ce constă frecţia. 
c. Prezentaţi succesiunea mişcărilor. 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Alcătuiţi un eseu cu titlul „Tunsoarea în linie dreapt ă” folosind informaţia ştiinţifică adecvată.  
În acest scop, respectaţi următoarele etape: 

a. precizaţi regulile ce trebuie respectate pentru a uşura realizarea tunsorii;  
b. descrieţi tehnica de lucru; 
c. controlul tunsorii.   

 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
Analizați comparativ două metode de predare - învățare în vederea formării gândirii critice şi a 
deprinderilor practice având în vedere: 
a. menționarea celor două metode; 
b. precizarea a câte două  caracteristici pentru fiecare dintre cele două metode;  
c. prezentarea a câte două avantaje  ale utilizării unei metode comparativ cu cealaltă din punctul 
de vedere al formării gândirii critice şi al deprinderilor practice;  
d. prezentarea a câte unei modalități de integrare/adaptare a unui  mijloc de învățământ în 
procesul de predare – învățare utilizând fiecare dintre aceste metode didactice, cu exemple 
adecvate disciplinei de concurs. 
 


