
HIGH SCHOOL SCIENCE PROJECTS 4 

Prezentări orale 

o Verificarea experimentală a proprietăţilor unor compuşi carbonilici cu importanţă practică
o Determinarea ionilor clorură din probe de NaCl
o Scriptul structurii substanţelor
o Ce poţi face cu glicerină?
o Indicatori acido-bazici
o Cosmeticele, un rău necesar
o Cosmetica bio
o „Cosmetica verde”
o Parfumurile dăunează grav sănătăţii?
o Grafenul - nanotehnologie într-un vârf de creion
o Chimia alimentelor
o Chimia din spatele gustului
o Influenţa acidităţii laptelui asupra obţinerii produselor lactate
o Laptele, miracol sau aliment nociv
o Hrana care ne otrăveşte
o Oare ştim ce bem?
o Băuturile carbogazoase între reclamă şi adevăr
o Efectele alcoolului
o Efectul de microwave
o Agricultura între modern şi tradiţional
o Sustainability: towards the appreciation of resources
o Sustainability and the Black Sea
o Be clean, be green!
o Lumea mea nu poate fi din plastic!
o Gestionarea deşeurilor
o Poluarea mediului înconjurător
o Cercetarea prezenţei unor poluanţi în diferite surse de apă
o Apa Siretului - apa sau nu...
o Conservarea biodiversităţii
o Valorificarea frunzelor
o Poluarea electromagnetica a mediului înconjurător
o Pledoarie pentru softul educaţional
o Studiu asupra celulelor stem canceroase cu proprietăţi de diferenţiere
o Străluciri în umbră
o Formarea statelor medievale româneşti
o Plastic în toate
o Biological and chemical weapons - a threat to humanity
o Spune NU drogurilor!
o Efectele radiaţiilor ionizante asupra organismului uman
o Minerale - creaţie/provocare
o Sursă neconvenţională de energie - pilă electrică
o Nu privi viaţa de la capătul „liniei”!
o Chimia şi industria alimentară
o Formarea cristalelor
o Antibioticele între bine şi rău
o Natural sau artificial?
o Natura ne formează, în natură trăim
o Chimia vieţii – vitamine
o Poluarea în municipiul Dorohoi
o Frumuseţea pierdută a apei
o Nu sufocaţi satul românesc!
o „Opriţi dezastrul!”



Postere 

o Medicamentul vieţii - mierea de albine 
o Săruri - îngrăşăminte chimice 
o Magia naturii 
o Cu băuturile alcoolice ... la judecată 
o Frumuseţea pierdută a apei 
o Cercetarea prezenţei unor poluanţi în diferite surse de apă 
o Un deşeu colectat = o speranţă la o natură mai vie 
o Glicerina 
o Chimia care vindecă! 
o Valorificare a principiilor active din aloe vera 
o Monitorizarea ciufilor de pădure (Asio otus L.) în coloniile de iernare din municipiul Botoşani   
o Peleţii – aspiratorul mediului 
o Împreuna pentru mediu 
o Adolescenţa dulce şi amară 
o Efectele negative ale unor produse de igienă personală 
o Chimia unui pahar cu lapte 
o Efectul de microwave  
o Chimia din spatele gustului 
o Valorificarea frunzelor 
o Interdisciplinaritatea în predarea noţiunilor de cinetică. Viteza de reacţie 

 

EXPOZITIE “MAGIA NATURII” 

Au fost expuse lucrări realizate în cadrul cercurilor tematice de creaţie din mai multe unităţi de 

învăţământ din judeţul Iaşi confecţionate folosind diverse tehnici de lucru: origami, quilling, 

broderie pe hârtie, împletituri din sfoară, pictură pe sticlă, sculptură în lemn. 

 
 

 
 


