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01.11.2022

03.11.2022

1. Nouă ne-a plăcut foarte mult! (Richard, Monique, Vali)

2. Foarte frumos! Vom reveni!

1. Am revenit cu bucurie și cu mai mulți elevi, de această dată, la Casa Experimentelor. Foarte 

interesantă experiența workshop-ului ”Puterea Nimicului”, dar și a vizitei pe spațiu. Felicitări! 

(Adrian Secăreanu)

2. O experiență pe care o voi relua și împreună cu prietenii.

3. Mulțumim întregii echipe pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Prezentarea a fost 

excepțională! Felicitări!



08.11.2022

1. Impresionați de cât de instructive și interesante sunt exponatele, dar și prezentarea.

Un loc foarte potrivit pentru elevi, dar și pentru cadrele didactice. Apreciem

solicitudinea și implicarea personalului, gata oricând să ofere explicații dacă e nevoie.

(Prof. Marian Gheorghe, Constanța)



10.11.2022

1. Hello from Serbia, Belgrade! We’re from an elementary school called “Svetislav

Golubovic Mitraljeta” in Batajnica, Belgrade. We loved this part of our project very

much and children enjoyed it a lot. As a relative of Nicola Tesla, I can say that it’s

really nice to see him appreciated this much, in your country as well. Thank you

very much, it was very interesting! (Natasa Lasan, English Teacher, Belgrade)



17.11.2022

1. Foarte interesant! Ne-a plăcut foarte mult show-ul din camera 

întunecată cu exponatul care îți făcea părul să se ridice. Vă mulțumim! 

(Școala Fântânele)

2. Foarte frumos! Ne-a plăcut mult. (Antonia și Lavinia)

20.11.2022

1. A fost ceva nou și atractiv pentru toți. Vă mulțumim!



21.11.2022

23.11.2022

1. Foarte impresionant! Un loc unde oricând te întorci cu mare plăcere. Foarte 

atractiv și educativ pentru elevi. (Colegiul Silvic ”Th. Pietraru”, Brănești)

1. Copiii au fost foarte încântați de experimente și de toată experiența. (ISB)



26.11.2022

27.11.2022

1. Foarte interesant și distractiv! A fost o experiență inedită care ne-a 

bucurat enorm.

2. Am fost plăcut impresionat de exponate, de prezentare și de exemplele 

oferite. A meritat din plin vizita!

1. Excelent ghid! Atâta răbdare și comunicare excelentă cu copiii. 

Felicitări tuturor implicați în acest proiect!



30.11.2022

1. Experimentele sunt foarte frumoase și interactive, camera întunecată a

fost foarte apreciată de noi.

2. Cel mai mult mi-a plăcut camera întunecată!

3. A fost super interesant, recomand oricui să vină aici!
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