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Dosar pentru competiţia “O activitate de  

Succes în săptămâna “Şcoala altfel: Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!” 

A) FIŞA ACTIVITĂŢII 

 NUME – Liceul Tehnologic “GOGA IONESCU” - TITU, JUD. DÂMBOVIŢA, STR. 

GĂRII NR. 59, telefon. 0245651320/fax 0245 651742 

 NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT – GIMNAZIAL ŞI LICEAL 

 NUMĂR TOTAL ELEVI: 120 ELEVI 

 NUMĂR CADRE DIDACTICE: 2(DOUĂ) 

 COORDONATOR ACTIVITATE: (nume, telefon, email)  

       - IONIȚĂ LIOARA  - ioliaora2004@yahoo.com 

       -BUCUR IONELA – ionela.ionelai@yahoo.com 

1. TITLUL ACŢIUNII:  Chimia –prietena mea( fabricarea  de  parfumuri solide) 

2. DOMENIUL:    Interdisciplinar 

3. SCOPUL:   De a-i pune pe elevi în situația de a concepe  și a practica ei înșiși  un anumit gen de 

operații, cu scopul de a observa, a verifica și a măsura rezultatele. 

4. OBIECTIVE EDUCAŢIONALE: 

-Identificarea procedeelor de prelucrare și obținere a parfumurilor solide; 

-Clasificarea materialelor și a substanțelor folosite; 

-Aprofundarea și consolidarea într-o manieră atractivă a cunoștințelor  și deprinderilor psiho-

motorii; 

-Crearea unei atmosfere plăcute în care elevii să comunice eficiente  pentru atingerea unor scopuri 

comune ; 
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5. ELEVI PARTICIPANŢI: Elevii claselor a X-a J, a XII-a E, a X-a C, a XI-a G 

6. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 6 (șase ) ore 

7. RESURSE 

MATERIALE: 

Uleiuri esențiale, ceară de albine pură, ulei de struguri, bețișoare, stative, spirtiere, trepiede, 

alcool tehnic, capsule de porțelan, clești de lemn, recipiente de plastic (25 mg). 

UMANE: elevi, profesori 

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

9. Eleviilor li s-au făcut cunoscute regulile ce trebuie respectate într-o activitate de laborator. Sub 

îndrumarea profesorilor coordonatori, aceștia au urmat pașii de obținere  a parfumurilor solide. 

Fiecare elev  a avut posibilitatea de a-și  crea propriul parfum personalizat.  

10. REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA ACTIVITĂŢII: 

Activitatea  a fost antrenantă, elevii au creat parfunuri în funcție de preferințele fiecăruia, au 

cooperat, au colaborat, au glumit, dar au reușit și să dobândească noi cunoștinte  și să facă unele 

corelații. 

11. DORINŢA DE CONTINUARE A ACESTEI ACTIVITĂŢI: 

S-a constatat, că elevii au fost cei care și-au prezentat interesul de a continua activitatea de 

laborator ,prin realizarea de balsamuri de buze, pastile efervescente de baie, săpunuri. 

12. MOTIVAŢIA PROPUNERII ACTIVITĂŢII CA FIIND CEA MAI REUŞITĂ: 

Activitatea s-a dovedit a fi una antrenantă – toți participnatii au fost receptivi, au manifestat 

interes, chiar și elevii cu un potential intelectual scăzut, sau cei care la orele de curs nu participă 

activ. 
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B. IMPRESIII ALE PARTICIPANŢILOR LA ACTIVITATE: 

„O activiatate actractivă pe care mi-ar plăcea să o repet” -Manea Emilia 

”Mi–a plăcut activitatea, întrucat, pentru câteva ore am reușit, să mă transform într-un creator (un 

parfumier), care gandindu-se la oameni dragi crează ceva unic” Cîrstea Ioana Silvia 

 

C. FOTOGRAFII (anexa 1) 

 

 

    Director,                                                                                        Consilier educativ, 

Ghiţulescu Doina                                                                                Trandafir Marius 
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ANEXA 1-FOTOGRAFII 
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