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09.10.2022

12.10.2022

1. Mulțumim mult pentru o prezentare a bobinei Tesla excepțională! Meritați 

un spațiu mai adecvat și exponatelor și efortului dvs! (Aneta Popa)

2. Foarte interesante experimentele, personalul foarte drăguț și 

prezentarea bobinei Tesla extraordinară! (Diana Sofian)

3. Super!! (Maia)

1. Mulțumim frumos! Extrem de interesant, elevii s-au simțit foarte bine!! 

(Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Covasna)



13.10.2022

16.10.2022

1. Interactiv, amuzant! Mulțumim!!!

1. Suntem un grup de 44 de elevi, clasa a VIIa și a VIa, din Tecuci, jud, 

Galați. Este prima experiență științifică la dumneavoastră dar, cu 

siguranță, nu ultima. Demonstrațiile științifice, prezentarea experimentelor, 

căldura și empatia personalului au creat un ambient deosebit elevilor și 

cadrelor didactice. Au învățat despre utilitatea fizicii în viața cotidiană. Vă 

mulțumim! (Prof. Ursache Monica, Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan”)



17.10.2022

18.10.2022

1. Am venit cu 13 elevi de clasa a VIa și 2 ore nu ne-au fost suficiente. Așteptăm să 

revenim în acest frumos laborator! Vă mulțumim! (Adrian Secăreanu, Step by step)

1. Frumos, interesant, util, atractiv! A reunit grupuri de elevi străini, i-a încurajat spre descoperire, 

învățare prin experimentare! Mulțumim! (Steam for visually impaired students. Erasmus +)

21.10.2022

1. Fascinant! Mulțumim pentru ghidaj!!

2. Foarte interesant și atractiv. Mulțumim pentru primire!



22.10.2022

1. A fost o experiență foarte frumoasă, interactivă și educativă pentru copii. Deși am venit cu elevi 

din învățământul primar, ghidul a reușit să explice elemente de fizică, de clasa a VII-a și a VIII-a, 

pe înțelesul lor, ceea ce demonstrează tactul pedagogic, dăruirea și pasiunea cu care dumnealui 

își face meseria. Domnul ghid este acel OM care merită să i se spună că ”sfințește locul”. 

Mulțumim! (Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu”, Breaza și Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu”)



23.10.2022

27.10.2022

1. Extraordinar! Garantat revenim! 2 copii de 6 și 8 ani nu s-au 

plictisit deloc timp de 3 ore. Nemăsurabilă cantitatea de informații 

învățate azi, atât pentru copii cât și pentru adulți. Mulțumim!

1. Mulțumim pentru frumoasa experiență de 

învățare! Ne-am bucurat că am găsit și activități 

matematice. Fascinant show-ul de electricitate! 

(Prof. Grecu Alina și studenții Facultății de 

Matematică și Informatică)



29.10.2022

30.10.2022

1. Plecăm impresionați de ceea ce elevii Școlii Gimnaziale ”Dan Barbilian”, 

Galați, au văzut, dar mai ales de experimentele la care au putut participa. 

Mulțumim foarte mult, mai ales ghidului pentru explicațiile competente și pe 

înțelesul copiilor. Felicitări!

1. A fost cea mai frumoasă experiență din lume! Mi-a plăcut mult.

2. A fost foarte distractiv  și interesant. Mulțumim!

3. Un loc în care uiți de tehnologie și timp. Mulțumim! (familia Ungureanu)

4. Singurul loc ce ne-a captivat timp de ore întregi. Copiii sunt fascinați de 

diversitatea experimentelor și interactivitatea lor. Fizica simplă și amuzant 

explicată. Vă mulțumim și vom reveni cu siguranță! (Nicoleta D.)
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