
HIGH SCHOOL SCIENCE PROJECTS 5 

Prezentări orale 

o  Robolift line follower 
o  KINECT Senzor - aplicaţii 
o „O picătură de viaţă într-un site!” 
o The innovation of transport systems in Iaşi 
o Rubik Cube Solver 
o Ascensiunea unui imperiu - Litiul 
o Lifturner transporter 
o Microscopul artizanal 
o Energia solară-viitorul satului românesc altfel de casă pentru viitor... Casa verde 
o Chimia, omul şi natura 
o Salvând Pământul ne salvăm pe noi! 
o Biogazul, resursa ecologică 
o Calitatea aerului în localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea 
o Ochii nopţii 
o Creaturi marine 
o Rolul sărurilor minerale pentru organism 
o SPA...la tine acasă 
o Elita cristalohidraţilor 
o Influenţa sărurilor de Ca şi Mg din sol asupra dezvoltării plantelor de apartament 
o Reactiv sau .... nestemată? 
o Să descifrăm codurile cristalelor! 
o Misterele apei 
o Provocări ştiinţifice 
o Alimente modificate genetic 
o Ce mâncăm la şcoală 
o Medicamente naturale sau sintetice?  
o Leacuri din “farmacia” bunicii 
o Efectele nocive ale băuturilor carbogazoase 
o Ape potabile 
o Cercetarea prezenţei a unor poluanţi în diferite surse de apă şi alimente 
o Metalele şi viaţa 
o Determinarea experimentală a căldurii de combustie pentru compusul C25H52 
o Aplicaţiile electrolizei 
o Pledoarie pentru chimie 
o Chimia tatuajelor 
o Producerea de hârtie şi mătase prin valorificarea deşeurilor celulozice 
o Titrarea conductometrică. Măsurarea variaţiei conductivităţii unei soluţii 
o Softul educaţional – metodă modernă, eficientă şi creativă în învăţarea chimiei 
o Chimia verde 

 

 
 



 

Postere 

o Global Warming: Earth on Fire 
o Mierea de albine – o dulce … „chimie” 
o Fulerenele 
o Cercetarea prezentei unor poluanţi în diferite surse de apă şi alimente 
o Producerea de hârtie şi mătase prin valorificarea deşeurilor celulozice 
o Datarea cu Carbon-14 
o De ce vitamina C? 
o Casa viitorului = Casa ecologică 
o Reciclăm pentru un viitor verde! 
o Estimarea unor parametri electrici moleculari ai vitaminei B5 folosind programe de modelare 

moleculară 
o Reacţii redox - producerea energiei electrice din energie chimică 
o Apa şi grâul 
o Sustenabilitatea: calea spre aprecierea resurselor 
o Limitarea resurselor 
o Parfumuri şi parfumuri 
o Lepidopterele diurne – bioindicatori ai calităţii mediului 
o Zone umede din România - Arii protejate 
o Determinarea pH-ului unor produse alimentare 

 

 

Alte evenimente 
 

o Prezentare de modă: VESTIMENTAŢIE - SECOLUL XIX 

o Expoziţie de pictură: „CANDOAREA NATURII” 

o Expoziţie de carte: CARTE DE ŞTIINŢA ŞI TEHNICĂ DIN PATRIMONIUL 

MUZEULUI ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII „ŞTEFAN PROCOPIU” 

 

 

 
 


