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Voi… despre noi 

Volumul  2



01.02.2022

02.02.2022

1. Un loc minunat în care înveți și afli multe informații despre fenomene 

și experimente. Vă mulțumim pentru experiența minunată! Vom mai 

reveni cu drag. (Iulia și AEGEE București și AEGEE-Delf)

1. Am revenit cu băiatul de 3 ani la cererea lui. De interes imediat 

pentru el, par să fie interacțiunile mediate de butoane și de machete.



03.02.2022

1. A fost foarte interesant. Ne-a plăcut foarte mult. Fetița de 3 ani și jumătate 

a fost impresionată. ☺

2. A fost o experiență tehnică foarte interesantă și educativă. Am fost plăcut 

surprinși de toate experimentele și de amabilitatea personalului.

3. Cel mai mult mi-a plăcut Camera întunecată cu fulgerele. (Adelina, 11 ani)

07.02.2022

1. Am rămas impresionați de tot ce se află la Casa Experimentelor, dar 

cel mai fascinant a fost la Bobina Tesla. Cu siguranță vom reveni.

2. Mi-au plăcut mult Racheta și Patul! (Alex, 6 ani)



08.02.2022

1.Maravilloso! Great and impressing the electricity! Thank you very much! Gracias!

2. Felicitări și mulțumiri! O oportunitate rară de a împrieteni copiii cu explicația 

științifică a lumii în care trăim. (Emilia și copiii: Matei, 14 ani, Ioan, 10 ani).

10.02.2022

1. A fost o experiență inedită. Cu siguranță vom reveni cu drag! Vă 

mulțumim pentru toate informațiile prețioase! Mult succes în continuare! 

(Simona și Jaqueline)



17.02.2022

18.02.2022

1. Mi-a plăcut roata care se învârtea și, între timp, trebuia să desenez o linie 

dreaptă, și problema cu capra, lupul și varza.

2. Foarte frumos! Am învățat ceva!

1. Excellent for children and adults! Great instructor! Visual Science. Love from 

Cyprus!

2. Wow! Fantastic to see science for children! Not just reading books! Brilliant 

instructor! Bravo!

3. Amazing experience for the little and the big kids. Parents included! Good 

learning experience for all ages! ♥ (Gabriela, București)



21.02.2022

25.02.2022

1. Foarte frumos, mai revenim! Mulțumim! (Maya, 6 ani)

2. A fost fascinant, cu siguranță mai revenim. Mulțumim! (Patrick, 6 ani)

3. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales Camera întunecată.

1. Mi-a plăcut mult și o să revenim! (Robert, 6 ani)

2. Foarte frumos și interesant! Cu siguranță vom mai reveni! 

(Antonio, 9 ani, Daria, 12 ani, Amalia,10 ani, Dragoș,12 ani)



26.02.2022

1. A fost peste așteptări. Am fost impresionată de fulgere. Super. (Angi) ☺

2. Ne-am simțit minunat. (Erika, 7 ani și 9 luni)

3. O experiență unică, o prezentare extraordinară! (Zian, 5 ani)

4. Foarte interesant pentru copii! Vom reveni. (Sascha 9 ani, și Vladimir 4 ani)

5. Îmi place foarte mult locul, experimentele, prezentarea.

6. Iubesc locul ăsta! ☺ (Ana, 9 ani, Rareș, 8 ani)

7. Merită fonduri! (Irina,10 ani)

8. Vă rog donați!!! (Irina,10 ani)



27.02.2022

1. A fost minunat. Dedicarea oamenilor de aici este grozavă! Succes în a depăși perioada grea! 

(Zlatov, Cernavodă)

2. Mi-a plăcut foarte mult! ☺♥ (Sabrina, 9 ani)



28.02.2022

1. Mie mi-a plăcut foarte mult. A fost foarte tare. ♥


