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01.02.2019

♥

1. Mi-a plăcut tot! A fost superb!

(Alessia, 9 ani)

2. Am 11 ani şi mă numesc Ana-Maria, a fost super!!! Mi-a plăcut tot!!!

1. Scripete rachetă - 10

02.02.2019

2. Extraordinar! Foarte interesant şi educativ atât pentru copii, cât şi pentru părinţi! Felicitări! (Craiova,
Şcoala „Sfântul Dumitru")
3. Ne-a plăcut foarte mult. Mulţumim frumos! (Diana)
4. Foarte interesant. Ne-a plăcut. Felicitări! (Răzvan, Claudia, Tudor, Andrei)
5. Recenzii pozitive. A fost minunat. Doamna ghid este incredibilă. Mulţumim pentru întreaga implicare a
personalului angajat. (Alina Silvia, Silviu Raban)
6. Ne-a plăcut foarte mult. Vom reveni. (Vladimir, 6 ani)

03.02.2019

1. Un loc cu o grămadă de lucruri interesante. Cel mai mult mi-a
plăcut Bobina Tesla. (Vlad, 14 ani)

2. Un loc foarte interesant atât pentru copii cât şi pentru noi,
părinţii. Mulţumesc. (Gheorghe Alina, Craiova)
3. Foarte interesant! Un loc unde învăţatul nu trebuie realizat din
motivul: „ Pentru că trebuie"
4. A fost foarte interesant, cel mai mult mi-au plăcut la
experimentele cu electricitate. Sper că voi reveni şi la un
workshop. Keep it up!

5. Ne-a plăcut ☺! A fost foarte interesant!

04.02.2019

1. It was very interesting and continue in the same power!
2. O experienţă încântătoare datorată personalului deosebit de amabil şi
implicat în a ne arăta toate mecanismele şi funcţionarea exponatelor.
Vom povesti despre timpul petrecut aici. Mulţumim! (Andreea, Dinu, Max
şi Joshua)
3. A fost frumos! Mulţumim pentru amabilitatea personalului!

05.01.2019

1. Vă spunem fără regrete,

Ne-am bucurat de experimente,
A fost o zi chiar frumoasă…
Vă pupăm! Plecăm spre casă ☺
(LTC Braşov)
2. Un loc primitor, oameni calzi, experimente deosebit de interesante,
ne-au prins chiar şi pe noi, adulţii. Abia aşteptăm să revenim! Mulţumim
foarte mult! (Monica Surdu)

06.02.2019
1. Bicicleta e super şi Bobina Tesla. Felicitări pentru acest loc.
2. Mi-a plăcut pianul. (Mihai, 8 ani)

07.02.2019
1. Foarte frumos, interesant şi distractiv. Mi-a plăcut foarte mult. Revin! (Ştefania)
2. O experienţă extraordinară, neaşteptat de interesant. Felicitări doamnei ghid! Este
extraordinară cu copiii, un înger într-o Casă a ştiinţelor! Vom reveni! (Raluca, Mircea şi Sabina)
3. Felicitări! Ţineţi-o tot aşa! Îi mulţumim doamnei ghid, în special, dar tot personalul a fost
extraordinar. O experienţă minunată! (Alexandra, Robert & Luca, din Constanţa)

4. Mi s-a părut interesant şi amuzant. (Antonia, 11 ani)
5. Mi-a plăcut mult, a fost foarte distractiv. Ţineţi-o tot aşa! (Nicolae, 12 ani)
6. A fost foarte frumos. (Clara Cristina Smaranda)

08.02.2019
1. Mulţumim foarte mult pentru această experienţă! Copiii au fost impresionaţi, iar
staff-ul ne-a primit cu amabilitate şi interes. (Cambridge School of BucharestKindergarten)
2. A fost o experienţă plăcută, cu multe activităţi interesante. Vom recomanda şi
prietenilor. (Doina Şerban, Alex Şerban)
3. Foarte interesant. Vă dorim succes!
4. Creativitate, ştiinţă, experimentare, cunoaştere! O experienţă grozavă pentru
copii şi părinţi!
5. A fost o experienţă plăcută pentru întreaga familie. Mult succes! Felicitări
echipei! (Familia Sumedrea)
6. Experienţă şi experimente interesante, personal extraordinar! Vom reveni.
(Familia Anghel)

09.02.2019
1. O experienţă minunată şi educativă pentru copii şi pentru noi, adulţii. Este o perioadă de
timp petrecută în cel mai util şi plăcut mod. Vă mulţumim pentru experienţele prezentate. ☺
(Familia Feresteanu)
2. La aparatul „Coada calului" placa trebuie inversată stânga-dreapta, nu se potriveşte cu
ceea ce scrie în planşa „Iluzii optice". Suprafaţa din stânga este în fiecare caz mai deschisă la
culoare nu mai închisă!!! La „Oscilaţie şi vibraţie corzile galbene ar trebui schimbate cu unele
albe cum se specifică în planşă, altfel experimentul nu se observă.
(Rădulescu Dan) n.n.: Mulțumim, am remediat 

3. A fost minunat! Interesant pentru toate vârstele! Vom reveni cât de curând cu mare
plăcere, felicitări pentru ceea ce aţi realizat! (Familia Dancu)

10.02.2019

1. Mi-a plăcut experimentul cu baloanele de aer (n.n.: Bule). (Luca, 11 ani)

2. Mi-a plăcut cel mai mult să stau pe cuie. (Miruna, 9 ani)
3. CE Puzzle
4. Instrucţiunile trebuie modificate! Litera E este greşită. Cele 3 linii orizontale
nu sunt egale (cea din mijloc e mai scurtă). (Bogdan) n.n.: Mulțumim, am
remediat 
5. Foarte interesant. Un mediu plăcut unde înveţi foarte multe. Personal amabil
şi plăcut.
6. A fost o experienţă foarte interesantă pentru orice vârstă, ce ne obligă să
gândim, să avem răbdare şi să ne imaginăm. Mulţumim pentru prezentare,
pentru exerciţiile în plus şi experimentele finale.

16.02.2019

1. Felicitări echipei ce a reuşit să facă un asemenea loc. Foarte mişto, mai ales
Generatorul şi Tesla. (Alex, 11 ani)

2. Mie mi-a plăcut cel mai mult activitatea de făcut şi observat. Felicit foarte mult
pe cei care l-au făcut.

♥♥♥ (Antonia, 9 ani)

3. Nicolae, Nicoleta, Măruţ şi Mihaela au avut onoarea să vă calce pragul, nu
ne-am aşteptat să mai găsim în România o persoana empatică cu foarte multă
disponibilitate şi răbdare necesară pentru a răspunde la sumedenia de întrebări
adresate de către noi. Am plecat cu un bagaj de cunoştinţe despre care aveam
doar informaţii tehnice, acum datorită doamnei ghid deţinem şi informaţii
practice. Ne înclinăm cu deosebit respect!

19.02.2019

1. A fost fascinant să vedem fulgerele şi să auzim tunetele. Casa este bine gândită şi
facilitatorii prietenoşi ştiu să pună întrebările potrivite. Vom reveni cu alţi elevi.
(Cristian Modan, capelan, Liceul Teoretic Mihai Ionescu)
2. A fost foarte interesant, poţi învăţa multe lucruri interesante şi frumoase. (Narcisa)

3. A fost foarte interesant şi am descoperit lucruri noi.
4. Deşi urăsc fizica, chimia şi matematica, această Casă a ştiinţei chiar e foarte
interesantă şi mi-a făcut plăcere să stau aici. A fost grozav!
5. A fost extraordinar, deşi am mai fost, tot interesant mi se pare, dar nu ar fi rău
dacă s-ar vorbi mai puţin la prezentare.

♥

Pupici 7 B

20.02.2019

1. Foarte interesant! Vom reveni, cu siguranţă, cu elevii noştri.
2. O experienţă inedită! M-a impresionat atelierul „Baloane şi motoare"
3. Felicitări organizatorilor pentri iniţiativa creării acestui locaş. Vă invităm şi la
Timişoara să vizitaţi Experimentarium Timişoara.
4. Felicitări! O experienţă inedită! Foarte interesant!

21.02.2019
1. Ne- a plăcut foarte mult! (Delia Roşu Laura, Bucureşti)
2. Foarte interesant şi atractiv pentru cei mici şi cei mari! (Alexandra Chifan, Bucureşti)

22.02.2019
1. Experimentele sunt reuşite! Felicitări!
2. I enjoied the bicycle!! (From Diana)

23.02.2019
1. Foarte interesant! Doamna ghid a prezentat foarte frumos şi cu
răbdare! Felicitări. (Alessia)

♥

24.02.2019

1. Am avut multe de învăţat, atât cel mic cât şi noi adulţii. Foarte frumoasă
prezentarea. Vă mulţumim. (Ionuţ şi Vasile)
2. Vom reveni cu mare drag pentru fiecare etapă de înţelegere şi experimentare a
fiului nostru. Domnul ghid este un om răbdător şi pasionat pentru tot ceea ce ne
prezintă, precum am observat şi la restul angajaţilor. Mulţumim!

26.02.2019
1. Ne-a plăcut foarte mult. Personalul foarte amabil. Vom
reveni cu drag. Club Diamond Kids, vă mulţumeşte!

27.02.2019
1. Mi-a plăcut totul!!!!!

2. Vă mulţumim pentru tot! Un loc magnific, atractiv şi foarte util pentru copii!
(profesor C. Staicu)

