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06.07.2022
1. Vă mulțumim, o vizită foarte interesantă și instructivă, cu siguranță vom reveni.
Felicitări personalului! (Școala Gimnazială ”Cezar Bolliac”)

07.07.2022
1. Un loc minunat! ☺ (Boaleș Veronica)
2. Foarte frumos și interesant deasemenea!
3. Mulțumiri echipei de la Casa Experimentelor, în mod deosebit ghidului care a
făcut prezentarea. Profesionalism, atractiv și pe înțelesul tuturor.
4. Mulțumim pentru o experiență minunată! (Gabriela, Piatra-Neamț)

5. Fiind în trecere pe Splaiul Unirii, am fost atrași de titlul ”Casa Experimentelor”.
Ne-am făcut timp să vizităm acest unic centru științific și am rămas plăcut
impresionat de exponatele care verifică, prin experiment, cunoștințele acumulate
pe timpul școlii. Un bun început pentru a transforma școala, de la simplul
transfer de cunoștințe la dezvoltarea unor deprinderi și transpuneri ale
cunoștințelor în proiect practic. Admirăm și efortul ghidului de a explica, pe
înțelesul fiecăruia, fenomene fizice complexe, precum electromagnetismul ori
electrostaticul. Vom reveni cu drag! (Silviu și Sebastian, Călărași)

09.07.2022
1. Această Casă a Experimentelor este un loc extraordinar. Deși spațiul s-ar
putea să pară mic, surprinzător în acest spațiu sunt foarte multe
experimente pe care le puteți încerca. În plus, ce face ca acest loc să fie cu
adevărat deosebit este prezentarea făcută de ghid a unor fenomene din
natură care au folosit în știință. Explicațiile sunt pe înțelesul copiilor, dar și
al adulților care poate nu au înțeles din liceu anumite fenomene. Modul
foarte prietenos, calm al acestui ghid de a prezenta descoperiri științifice
aduce umanitate acestui loc, încurajează copiii și adulții să fie și mai curioși
și ne atrage spre a găsi explicații pentru lucrurile care există în jurul nostru.
Multe felicitări pentru această idee de a avea un ghid apropiat copiilor și
pentru deschiderea acestui loc al experimentelor. Cu siguranță că vom mai
reveni, ghidul face toată diferența în acest loc! Mulțumim foarte mult pentru
toate explicațiile și toate experiența oferită! (Irina Stănilă)

14.07.2022
1. Mulțumim pentru atenția pe care am avut-o din partea personalului
de aici și toate explicațiile despre experimentele din cadrul acesteia.
(Elena Mihalache)

2. În această zi am aflat repartiția la liceu a fetiței mele. Chiar dacă
suntem umaniste credem în viitorul STEM.

15.07.2022
1. O vizită plină de entuziasm și curiozități! Elevii au fost foarte impresionați, dar și atenți.
Au învățat lucruri noi și fascinante pentru ei. Mulțumim foarte frumos pentru prezentări,
pentru grijă și implicarea personalului. Vă dorim toate cele bune! Ne revedem cu drag la
următoarele vizite. (Școala Gimnazială nr. 189, prof. Giurcanu Roxana)
2. Un loc minunat pentru copii și adulți deopotrivă. Lucruri noi de descoperit și aflat.
Mulțumim ghidului ce ne-a ”luminat„ în privința fenomenului Tesla, o adevărată lecție de
fizică și cunoștințe generale. Vom reveni cu prieteni! ☺

16.07.2022
1. Mie mi-a plăcut cel mai mult experimentul cu bilele și pianul!
2. Mie mi-a plăcut foarte mult prezentarea cu fulgere. Foarte frumos!

17.07.2022
1. Foarte frumos!! Interesant și o experiență inedită atât pentru copii cât și
pentru adulți. Distracție garantată! Ghizii sunt super ok. Mulțumim!!!

18.07.2022
1. Mi s-a părut extraordinar! (Radu )
2. Nouă ne-au plăcut toate experimentele propuse. Ușor de înțeles pentru toate vârstele, amuzante, cu explicații
simple dar complete și cu informații suplimentare pentru doritori. Un amuzament pentru o zi întreagă și pentru
toate vârstele, de la mic la adult. Recepția și ghidul de o amabilitate și disponibilitate de apreciat, animațiile pe
înțelesul tuturor. Mii de mulțumiri (Daniela, Dan, Lucica și Raphael)

24.07.2022
1. Vă mulțumim pentru tot ce faceți la Casa Experimentelor, pentru informațiile pe care le
transmiteți atât de frumos copiilor și adulților! Mult succes în tot ceea ce faceți! (Ramona și Andrei)
2. Foarte frumos!! A meritat drumul de la Brașov! (Fam. Bănățeanu)
3. O experiență extraordinară! Mulțumim personalului care ne-a oferit toate informațiile, inclusiv pe
înțelesul celor mici, fiind mereu cu zâmbetul pe buze. Cu mulțumiri! (Fam. Iordache)

25.07.2022
1. A fost o experiență frumoasă, pentru că mi-au plăcut enorm fulgerele. (Maria Timofte, Hunedoara)
2. Foarte interesant! O experiență minunată și prietenoasă pentru copii! Ghidul a fost extraordinar cu
copiii. Cu siguranță vom reveni. (Alina T. Hunedoara)
3. Foarte frumos! O experiență inedită, vom recomanda și altora cu drag. (Lucian, Tulcea)

