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Voi… despre noi 
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03.03.2022

04.03.2022

1. A fost foarte interesant! Bravo!!!

1. Am venit pentru prima dată cu copii de 6,5 ani și 4,5 ani. Au fost foarte plăcut 

impresionați de toate experimentele pe care le-au văzut aici. Vă muțtumim și vom 

mai reveni cu mare drag.

2. Un efort extraordinar în a promova știința, tinerilor și nu numai! Mult respect și 

vom reveni cu siguranță! (Bogdan, Constanța)

3. Mie mi-a plăcut foarte mult, și colectivul este amabil. (Vlad, Constanța)



05.03.2022

1. Foarte frumos. (David, 6 ani).

2. Un loc minunat, revenim cu mult drag în această locație.

3. Cel mai frumos exponat: Bule. (Alexandru Luca)

06.03.2022

1. Foarte interesant, mai ales pentru cei mici. Vom reveni! Mulțumim! 

(Familia Drăgan)

2. Mi-a plăcut că sunt multe jocuri interesante. (Catinca)



08.03.2022

1. Toate experimentele au fost frumoase și ne-au învățat lucruri noi. Vă 

mulțumim pentru tot ce faceți aici, și vom mai reveni. (Rareș, Andra și

Marius)

09.03.2022

1. A fost o experiență foarte interesantă, copiii au fost încântați de experimente, 

mai ales de Patul cu ace (n.n.: Patul Fakirului), experimentele privind electricitatea 

și altele. Cu siguranță vom mai reveni. Mulțumim frumos! (Andrei, Irina și Mihai)

10.03.2022

1. O experiență foarte interesantă, copiii au fost încântați de Patul cu cuie, zona cu 

electricitate, fulgere. Am învățat multe lucruri interesante. Vă mulțumim pentru răbdare!!!



12.03.2022

16.03.2022

1. Foarte frumos, interesant și extrem de plăcut pentru experimentat. Copiii au avut 

cu adevărat ocazia să descopere. Vă mulțumim mult pentru prezentarea detaliată, și 

pentru profesionalism. (Clasa a-VIII-a B, Școala Gimnazială ”Ion I.C. Brătianu”)

2. Mie mi-au plăcut toate experimentele și sper să mai vin. (Tania Florentina)

1. Mulțumim pentru această experiență. Foarte frumos! Revenim sigur cu mai 

mulți copii! (Nicoleta)



23.03.2022

24.03.2022

1. Casa Experimentelor reprezintă un Centru științific excepțional. O vizită în cadrul acestui loc minunat 

reprezintă o lecție de viață atât pentru copii cât și pentru adulți. Mulțumim pentru faptul că aveți răbdare 

cu toți elevii și pentru că oferiți șansa să descoperim lucruri excepționale și dincolo de pereții școlii. 

(Școala Primară Spectrum Colentina)

1. În această excursie la Casa Experimentelor, elevii Școlii 

Internaționale Spectrum din Ploiesti, s-au simțit foarte bine. 

Au descoperit cum se formează fulgerul și multe alte 

experimente fascinante. Mulțumim echipei primitoare de la 

Casa Experimentelor, pentru implicare. (Școala Internațională 

Spectrum, clasele I- IV)

1. A fost cel mai frumos loc. (Andrei)

2. A fost frumos!



25.03.2022

1. Mulțumim pentru toate experimentele prezentate, copiii au fost 

fascinați, în special cele kinetice!

2. Am întâlnit experimente noi, de care nu am aflat până acum, și 

care m-au încântat. Mulțumesc ghidului!

26.03.2022

1. Bună ziua! Copiii au fost foarte încântați. Au fost impresionați de Patul cu 

cuie, dar în egală măsură, le-au plăcut foarte tare și Camera întunecată. Au 

aflat multe lucruri noi și, în același timp, au descoperit că fizica poate fi și 

frumoasă și fascinantă. Vă mulțumim pentru primire și vă îmbrățișăm cu 

drag, elevii Școlii Gimnaziale din Lehliu, Călărași.

2. Bună ziua! Mie mi-a plăcut cel mai mult exponatul cu Racheta și cel cu 

Bobinele Tesla! Recomand tuturor să încerce Casa Experimentelor.



27.03.2022

1. A fost distractiv. Recomand și la alți copii. (Mara)

2. Mi-a plăcut să experimentez. Mult succes! (Cezara)

28.03.2022

1. Mulțumim pentru amabilitate și explicații, ghidului. Fetița mea 

de 4 ani, a fost fascinată! (Alexandra, Constanța)



30.03.2022

1. Mulțumim echipei pentru prezentare, organizare, comportament, atitudine. Un loc extraordinar 

din care nu doream să mai plec.

31.03.2022

1.Mulțumim pentru răbdarea arătată și pasiunea pe care ați insuflat-o copiilor. Au fost foarte încântați 

de workshop, dar, în special, de Camera Întunecată, unde s-au oferit drept voluntari pentru 

experimente. Apreciem interactivitatea și profesionalismul. O experiență încântătoare pentru copii. 

(Maarif International School)


