UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului “Cristofor Simionescu”
În parteneriat cu IȘJ din județele: ALBA, BACĂU, BISTRIȚA-NĂSĂUD, BOTOŞANI, BRAȘOV, BRĂILA,
BUZĂU, CONSTANȚA, GALAȚI, GORJ, HARGHITA, IAŞI, MARAMUREȘ, MEHEDINȚI, NEAMŢ,
PRAHOVA, SIBIU, SUCEAVA, TELEORMAN, TULCEA, VASLUI, VRANCEA

te invită să participi la

HI GH SCHOOL S CI ENC E PR OJE C TS
Ediția a X-a, on-line

Sâmbătă, 14 mai 2022
Cine poate participa? Manifestarea se adresează în egală măsură cadrelor didactice și elevilor din
învățământul preuniversitar. Se poate înscrie oricine este pasionat de știință, de tehnică și tehnologie, de
natură și de ecologie, informatică, geologie ș.a.m.d.. Atenție! Un cadru didactic poate coordona maxim 2
lucrări, iar pe o lucrare pot să apară maxim 5 elevi. Pentru lucrările deosebite, care presupun colaborări
interdisciplinare între mai multe cadre didactice sau un număr mai mare de elevi implicați, autorii sunt
rugați să contacteze organizatorii la adresa: hssp.ficpm@gmail.com

Domenii și mod de prezentare: Varietatea subiectelor și domeniilor care pot fi abordate: chimie,
biologie, fizică, informatică aplicată, ecologie, protecția mediului, colaborări
interdisciplinare, permite realizarea unor proiecte interesante, de înaltă calitate științifică și/sau
educațională. Vor fi acceptate atât lucrările bazate pe noțiuni teoretice cât și cele care presupun activități
experimentale. În funcție de tematica și numărul lucrărilor propuse, organizatorii vor stabili secțiunile și
timpul alocat pentru fiecare lucrare acceptată. Lucrările vor fi prezentate on-line, în PowerPoint sau în alte
programe specializate, folosind platforma Google Meet.

Important: în vederea întocmirii și publicării unei broșuri a HSSP participanții sunt rugați
să respecte modelul de rezumat care va fi disponibil pe pagina web în perioada de înscriere.

Premiere: Se acordă diplome de participare și premii pentru fiecare dintre secțiunile stabilite de
organizatori.

Locație: Ediția a X-a a HSSP se va desfășura on-line, folosind platforma Google Meet.
Înscrierile se fac exclusiv on-line în perioada 1 - 15 aprilie 2022 pe pagina web:

http://www.ascchemis.ro/hssp/

