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03.10.2019
1. Impresionant şi foarte atractiv. Vom mai reveni cu plăcere . Mulţumim.
2. Foarte atractiv pentru copii, şi pentru adulți. Grozavă experienţă! Pe data viitoare! Mulţumim.

04.10.2019
1. Foarte interesant! Ghizii şi personalul de EXCEPŢIE. Copiii au fost foarte
încântați şi vor revină. Vă mulțumim.

06.10.2019
1. Foarte frumos şi interesant.

2. Felicitări pentru promovarea științelor exacte către copii!
2. Foarte atrăgător.

13.10.2019
1. Mi-a plăcut foarte mult aici, nu am ceva anume preferat. Mereu o să vin aici cu drag. Mulțumesc pentru
ziua asta frumoasă! (Daria, 12 ani)
2. Mi-a plăcut totul, dar, cel mai mult, mi-a plăcut Globul cu plasmă. (Patrick, 10 ani)

16.10.2019
1. Mi-a plăcut tare rău Bila electrică Van de Graaff. (Alin, 16 ani)
2. Mi-a plăcut, foarte interesant. (Denisa, 10 ani)
3. Mi-a plăcut mult.

19.10.2019
1. Experiențe minunate. Mulţumim! (Şcoala Gimnazială Animoasa, Dâmbovița)
2. Foarte interesante experimente! Cred că ar interesa o mare parte a copiilor şi adolescenților, în
măsura în care ar ști că există „Casa Experimentelor‟. Mult succes!!!

22.10.2019

1. A fost super. N-am mai vizitat de mult ceva atât de interesant. Recomand cu încredere, vă veți
distra şi nu vă va părea rău. Vă pup. (Bucur Ioana)
2. A fost foarte frumos. E super mișto. Foarte, foarte interesant. Mai vin. ♥

3. A fost foarte frumos.♥
4. Mi-a plăcut prea tare, acest loc este minunat!!! (Sima Roxana, 12 ani)
5. A fost un loc minunat, plin de lucruri interesante şi am avut parte de foarte multă distracție!♥
(Ionita Maria Alexandra, 12 ani).
6. Acest loc este frumos şi minunat, am avut parte de multă distracție.♥♥♥ (Popa Anastasia,
12 ani).

23.10.2019

1. Vă mulțumim pentru prezentare şi ospitalitate. (Şcoala 190, București)

24.10.2019
1. Confruntarea cu realitatea! (C.N.I. Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea)
2. Felicitări! Super experienţă şi pentru cei mici, dar şi pentru cei mari! ☺

26.10.2019

1. A fost super interesant! Celui mic i-a fost un pic de teamă de Bobina Tesla, dar până la urmă a fost wow!
Vom recomanda şi prietenilor. (Magda)
2. Am fost foarte impresionați, copiii s-au distrat nemaipomenit! Nu mai vor să plece de aici şi cu siguranţă
vom mai reveni cu drag! (Familia Ionescu)
3. Mie mi-a plăcut cel mai mult „Teorema lui Pitagora‟! (Daria)
4. Mi-a plăcut „Inteligență şi răbdare‟ (Evelina)
5. Mi-a plăcut „Valiza buclucașă ‟ (Irina)
6. Mi-a plăcut „Generator‟, „Bobina Tesla‟, totul! (Cristi)

27.10.2019
1. Am avut ocazia să vizitez Muzeul Cunoașterii din Lisabona, Portugalia şi vă recomand să verificați pe site-ul
lor cum își atrag vizitatorii cu mijloace interactive de comunicare. Mă bucur că avem un început şi aici în
București şi vă doresc mult succes în continuare.
P.S. Îți arată pe tabletă şi prin jocuri interactive pe calculatorul de lângă exponat cum funcționează
experimentul.

28.10.2019

1. O experienţă minunată, experimente interesante, explicaţii clare, pe înțelesul copiilor. Vom
reveni!

2. Mi-a plăcut enorm şi vreau să mai vin de fiecare dată când vin la București! (Darius
Bogdan)
3. Impresionant şi foarte educativ. Mulţumim pentru răbdare şi înțelegere.

29.10.2019

1. Dinamism şi lucruri interesante. Multe zâmbete. WOW. (Pia Brătianu)

30.10.2019

1. Experimente interesante, bună interacțiune între copii şi personalul locului. Mi-a plăcut în
mod special workshop-ul de prezentare a Bobinei Tesla şi Bicicleta care generează curent.
Atelierul „Turnul lui Hanoi‟ şi „Puzzle‟ sunt foarte interesante. Mi-ar fi plăcut să văd mai
multe. Succes în continuare! (Oana S.)
2. Bicicleta şi Patul mi-au plăcut cel mai mult. ☺ (David)
3. Mie mi-a plăcut cel mai mult la traseul cu bile „Drumul scurt versus drumul rapid‟.
Mulţumim! (Robert, 7 ani)

31.10.2019

1. Experimente interesante, ideale pentru Şcoala Altfel, ca introducere pentru STEM. Copiii apreciază
faptul că sunt lăsați liberi să experimenteze. (Profesor Gimnaziu)
2. Totul a fost frumos şi interesant! Cu drag, de la Timișoara. (Cezara, Adela + Cristi)

3. Ne-a plăcut mult! Mie mi-a plăcut tare mult Patul lui Fakir. Este foarte amuzant. (Familia Soare din
Năvodari, Ștefan, 11 ani)

