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02.03.2019
1. A fost o experienţă frumoasă! Vă mulţumim foarte mult! (profesor Şuţă Elena)

2. Copiii au fost foarte încântaţi. Mulţumim!
3. Mi-a plăcut foarte mult Patul cu cuie. (Anissia, 9 ani, Bucureşti)
4. O experienţă foarte frumoasă. Personalul extraordinar. Vom reveni. (Simona,
Anissia & Cătălin)

03.03.2019
1. Am fost foarte încântaţi de experimente şi vom reveni. (Sophia, 5 ani)
2. Ne-au plăcut demonstraţia cu electricitate, sfera, ochelarii 3D. Mulţumim.
3. Sunt Sebastian, am 9 ani. Cel mai mult mi-a plăcut Patul cu ţepi.

4. Mi-a plăcut cele mai mult Bobina. (Mocanu Daria)

04.03.2019

1. Experimente impresionante; copiii au fost foarte încântaţi! Vom reveni. (Claudia Ţacu- Ghindăreşti,
Şcoala Gimnazială „S.A.Esenin")
2. Sunt Antonia şi mi-a plăcut Patul cu ţepi. Vom reveni. Pupicei.
3. Experimente nemaipomenite, copiii au fost încântaţi. (Klarisa Gedot - Ghindăreşti, Şcoala Gimnazială
„S.A.Esenin")

07.03.2019
1. Mulţumim! Foarte bine ne-am simţit. Personalul minunat.
2. Mulţumim. A fost o zi superbă.

09.03.2019
1. Un loc deosebit. Vă mulţumim!

10.03.2019
1. Natalia (8), Sara (8), Darius (11), le-au plăcut toate experimentele.
2. Florina – Ghidul a fost foarte plăcut! Mulţumim.
3. Sunt Ştefan, şi experienţa trăită în „Casa Experimentelor" este unică și, cu
siguranţă, îl voi recomanda. Numai bine!!!
4. Mulţumesc pentru frumoasa după-amiază petrecută aici, m-am simţit la fel de
bine precum fiica mea. Mulţumim mult!

5. O să revenim! Toate experimentele sunt interesante!

12.03.2019

1. Foarte interesant şi educativ. Explicaţiile sunt uşor de urmărit pentru adult. Copiii mai mici
învaţă multe noţiuni de fizică. Mulţumiri.
2. De experimentat! Minim 2 ore. ☺
3. Mie mi-a plăcut cel mai mult camera cu bliţ şi naveta; de fapt, tot!
4. A fost super. Mi-a plăcut tot!!
5. A fost super şi candidez la postul de ghid.
6. A fost foarte frumos în Casa Experimentelor.

16.03.2019
1. Maria, 10 ani. Mi-a plăcut cel mai mult „Bobina Tesla". A fost foarte frumos!
2. O iniţiativă excelentă! Mulţumim! Vom reveni! (Şcoala Miceşti, Argeş, Nina Popescu)
3. Copiii au fost foarte încântaţi de tot ce au văzut şi experimentat. Workshop-ul „Purificarea
apei" a trezit interesul lor. Vom reveni, cu siguranţă. (Prof. diriginte, cls. a VI-a B, Şcoala
Gimnazială nr. 86, Bucureşti. Oprea Manuela)
4. Au fost nişte trăiri uimitoare, iar eu, cel puţin, de-abia aştept să mă reîntorc. (Maria)
5. A fost foarte frumos, şi vă promit că o să mai vin aici, şi voi posta pozele făcute. (Nicoleta)

6. Ana, 6 ani. Cel mai mult mi-a plăcut „Drumul scurt versus rapid"
7. O petrecere pe cinste! Vom reveni!
8. Ne-a plăcut foarte mult, angajaţii au fost foarte răbdători şi amabili. (Raluca, 33 ani)

17.03.2019
1. Ne-a plăcut tare mult! Mai vrem să mergem aici şi altă dată. Generatorul a fost uimitor.
O călătorie WOAWWW ♥ Pe curând! (Alexandra, 10 ani, Amalia, 38 ani)
2. Foarte educativ. Atât pentru copil cât şi pentru adulţi. Mi-a plăcut. Felicitări. (Claudiu P)
2. Am învăţat multe lucruri noi, mai ales despre Bobina Tesla. Cel mai mult mi-a plăcut,
foarte mult, Patul cu cuie. Cred că o să mai vizitez Casa Experimentelor. (Bucur Laura
Maria, clasa a V-a)
3. Am pătruns astăzi, 17.03.2020, în acest sanctuar în care te poţi îndrăgosti iremediabil
de fascinanta lume a ştiinţei. Felicitări pentru toată munca extraordinară pe care o prestaţi.
(Darius Vasile Şerbănescu)
4. Impresionant! Foarte educativ! Revenim! (Erik Comana, 6 ani)

21.03.2019

1. Asociaţia Eruditio apreciază strădania şi creativitatea procedurilor. Vă mulţumim.
2. Thank you very much for fantastic experience. It's amazing!
3. Mulţumim pentru timpul acordat şi pentru explicaţiile extraordinar de bine expuse ale
ghidului!

22.03.2019

1. 10 + (notă), (D. Ani)
2. Părerea mea personală despre acest loc este una foarte bună. Vă recomand
cu drag! Nota 10!
3. Părerea mea este una bună, de acest loc. Oamenii de aici mi se par foarte
buni, la fel şi experimentele. Nota 10. (Forescu David, 12 ani)
4. A fost o experienţă minunată! Dacă ar exista o notă, cam cât v-aş da eu, ar fi
1549, dar, din păcate e doar până la 10, deci 10! (Iordache Ilinca, 12 ani)
5. A fost foarte frumos, multe experimente. Nu am mai văzut aşa ceva vreodată.
Nota mea pentru acest loc este un miliard. (Lungu Andrei, 12 ani)
6. În experienţa petrecută aici a fost foarte interesant, frumos şi plăcut. ☺
(Diniş Alexandru)

23.03.2019
1. O petrecere de vis, la vârsta de 6 ani! Mulţumim!

1. Mulţumim pentru timpul acordat.
2.

♥

25.03.2019

Vă mulţumim pentru CĂLDURĂ! Mulţumim doamnei ghid pentru explicaţiile oferite, pentru răbdare şi

distracţie la maxim! Clasa a III-a D, din cadrul Şc. Gimn. Nr. 84, Bucureşti, se declară PERFECT informaţi şi distraţ

♥

Doamna ghid s-a descurcat de minune, oferindu-ne în cadrul Casei Experimentelor o experienţă de neuitat! Cu

siguranţă, vom reveni!

♥

Cu drag şi soare-n suflet, (Prof. înv. Primar Costache Daniela, Şc. 84, Bucureşti)

3. Numele meu este Iza, am 9 ani, astăzi doamna ghid a fost foarte drăguţă şi calmă.
4. Numele meu este Alessia, am 10 ani şi astăzi mi-a plăcut la dumneavoastră foarte mult, deoarece aţi avut
răbdare cu noi!

♥

25.03.2019 - continuare

5. Numele meu este Maya, am 9 ani şi mi-a plăcut când am fost la Casa Experimentelor

♥

6. Foarte frumos! Merită văzut!

7. Incredibil de distractiv pentru grupuri!
8. Foarte apreciate activităţile de către elevi. Am apreciat-o foarte mult pe doamna ghid, care
are un evident talent în comunicarea cu tinerii. Prezentarea experimentelor nu a fost o simplă
prelegere ci o adevărată lecţie interactivă. Mulţumim! (Prof. Suvejanu Otthelia)
9. A fost o experienţă minunată. (Sintion Crina, 9 ani)

26.03.2019
1. O vizită interesantă, un loc foarte frumos în care copiii pot învăţa fizică într-un
mod distractiv. Am mai fost aici, vom reveni!
2. Un loc deosebit, interesant şi captivant pentru copii. […] Copiii necesită multă
atenţie, iar viaţa alături de ei nu este pentru oricine. În orice caz, felicitări pentru
concept!

27.03.2019
1. Nouă ne-a plăcut „Bobina Tesla", pentru că a fost interesantă, distractivă şi
electrizantă!!

♥

(Şcoala Gimnazială Nr. 80, clasa a IV-a D)

28.03.2019

1. Nouă ne-au plăcut toate exponatele dumneavoastră. O să venim şi la anul. Mulţumim! (Yannis şi clasa
a III-a B, Şcoala Nr.3 din Piteşti, clasa a III-a B)
2. Mi-a plăcut mult! (Flavia, a II-a B)
3. Această vizită ne-a arătat secretele luminii.

♥

