
www.stiintescu.ro
www.centrulgeneratii.ro
www.frmr.ro

Școala de vară –
Generații STEAM
Centrul Generații București

Ghid de bune practici



Școala de vară - Generații STEAM este un proiect desfășurat de Fundația Regală
Margareta a României în perioada iulie-septembrie 2019, finanțat prin Fondul
Științescu București, gestionat de Fundația Comunitară București.

Timp de 4 săptămâni, 30 de copii de la Centrul Comunitar Generații din București au
descoperit științele exacte și au învățat să le aplice în viața de zi cu zi.

Scopul proiectului a fost creșterea interesului pentru școală pentru cei 30 de elevi, prin
participarea activă la ateliere, finalizarea tuturor proiectelor, îmbunătățirea rezultatelor
școlare la disciplinele STEM.

5 voluntari ai Centrului s-au implicat și au realizat activități de educație non-formală și
experiențială la materii precum fizica, chimia, matematica, proiectarea și designul 3D.

Copiii și-au exersat abilitățile de lucru în echipă, comunicarea asertivă, creativitatea și
imaginația, și-au dezvoltat gândirea critică și și-au sedimentat cunoștințele specifice
științelor exacte. La final, copiii au dat dovadă de atitudine proactivă și spirit de
inițiativă, realizând în echipe proiecte inspirate din activitățile desfășurate. Proiectele au
fost prezentate în cadrul unui târg de experimente, la începutul anului școlar.

Vizitele la Casa Experimentelor, Observatorul Astronomic și la Muzeul Național de Artă
au completat programul cursurilor Școlii de vară, oferindu-le copiilor noi experiențe și
cunoștințe.



Bune practici pentru 
implementarea unor activități 
STEAM pentru copii

Zile sau săptămâni tematice
Împarte domeniile și activitățile pe zile sau săptămâni, în
funcție de durata proiectului.

Vizite tematice
Organizează vizite ghidate sau excursii tematice la muzee
sau diverse instituții din comunitatea ta.

Organizează echipe de lucru
Copiii vor învăța să colaboreze, să se asculte reciproc și să 
lucreze în echipă.

Fă un plan de lecție, dar rămâi flexibil
Copiii pot fi atrași mai mult de unele experimente decât de
altele. Dacă ceva le-a plăcut mai mult sau le-a atras atenția,
încearcă să lucrezi cu ei și alte experimente asemănătoare.

Pune accent pe practică!
Lucrează cât mai multe experimente și activități practice.
Folosește exemple din viața de zi cu zi, cu care copiii se pot
identifica ușor, pentru a le stârni curiozitatea.

Comunicarea cu copiii e esențială
Ajută-i pe copii să simtă că se află într-un cadru informal,
relaxat, în care pot pune orice întrebare și se pot exprima
liber. Ei trebuie să conștientizeze că nu vor primi note
proaste sau nu vor fi pedepsiți dacă răspund greșit.



Chimie

Voluntar
Monica

Metodă
realizarea de experimente chimice

Idee! 
Copiii au fost împărțiți în 2 grupe de vârstă:

- Învățăcei - experimente mai atractive care să le capteze atenția
- Pasionați - experimente mai complexe

Rezultate
Copiii  și-au format o bază de cunoștințe despre chimie. Ei au înțeles că 

această știință se află peste tot in jurul lor, tot ce trebuie să facă este să o 
identifice. Au reușit să se bucure de realizarea experimentelor și de 

observarea reacțiilor chimice.



Oul plutitor

Necesar: sare (5 linguri), pahar berzelius, apă

Indicații: Se pune apa până la jumătatea paharului și se amestecă cu sarea până
aceasta se dizolvă. Se introduce oul și se va vedea efectul. Pentru o mai bună
recunoaștere a fenomenului, recomandăm a se face comparația cu un pahar cu apă
simplă și un ou, pentru a se vedea diferențele.

Timp: 10 min

Competențe deprinse: Învățarea noțiunii de densitate, ce se aplică și în viața reală și
mai ales a conceptului prin exemple din viața de zi cu zi.

Idei de experimente

Stingătorul cu oțet și bicarbonat de sodiu

Necesar: Pahar Berzelius, lumânare (pastile), chibrit/aprinzător, oțet (2 sticle),
bicarbonat de sodiu, spatulă.

Indicații: Se fixează lumânarea și se aprinde. În pahar se pune 1 lingură de bicarbonat
și oțet, până la jumatatea paharului. Se va observa eliberarea unui gaz. Se va apropia
ușor și se va înclina către flacăra lumânării, fără a vărsa conținutul paharului. Se va
observa cum gazul va stinge flacăra.

Timp: 10 min

Competențe deprinse: Învățarea noțiunii de CO2, efectele sale și cum nu numai apa
poate stinge focul.

Eprubete vulcanice

Necesar: 12 eprubete, pâlnie, bicarbonat de Na, oțet, coloranți alimentari, mănuși
chirurgicale

Indicații: În fiecare eprubetă se va introduce o linguriță de bicarbonat de Na cu
ajutorul pâlniei. Separat, în alte eprubete se va amesteca oțet (jumătate de eprubetă)
cu colorant alimentar. La final se vor combina ambele eprubete (Notă! Este obligatoriu
să se poarte mănuși de protecție!)

Timp: 15 min

Competențe deprinse: Efectele CO2



Experimente cu baloane

Necesar: sticlă de 1 litru, baloane, bicarbonat de Na (1 pachet), oțet, pâlnie

Indicații: Oțetul va fi introdus în sticla, iar în balon, cu ajutorul pâlniei va fi introdus
bicarbonatul de Na. Cu grijă, punem balonul cu bicarbonat pe gura sticlei și astfel se va
vărsa bicarbonatul în sticla. Se va observa cum CO2-ul eliberat va umfla balonul.

Timp: 15 min

Competențe deprinse: Efecte și aplicații practice și interesante ale CO2.

Experimente omogene-eterogene

Necesar: 6 eprubete, nisip, cerneală, vin, sare, ulei, zahăr, apă

Indicații: În fiecare eprubetă se va pune apă. Apoi, se vor pune nisipul, sarea, zahărul
etc. și se vor observa diferențele dintre amestecuri.

Timp: 10 min

Competențe deprinse: Se va învăța diferența dintre omogen/eterogen pe baza
experimentului, iar apoi se vor transpune în realitate pe baza exemplelor.

Evaporarea

Necesar: Sare (10 g), pahar Berzelius, apă (50 ml), plită electrică

Indicații: Se amestecă apa cu sarea în pahar și se amestecă până la dizolvarea sării,
apoi se pune la fiert. După ce va fierbe, se va observa evaporarea apei și depunerea
sării pe pereții paharului.

Timp: 30 min

Competențe deprinse: Conceptul de evaporare și explicația obținerii sării în comerț.



Experimente tensiune/presiune

Necesar: baloane umflate, ulei, băț de frigarui

Indicații: Inițial se introduce bățul în balon și se observă efectul. Ulterior se va
introduce bățul în ulei și se va introduce în locul ce prezintă nod.

Timp: 10 min

Competențe deprinse: Se va învăța noțiunea de tensiune și presiune și implicit
diferența dintre ele. Iar acestea vor fi aplicate pe un exemplu din viața de zi cu zi
pentru mai buna înțelegere a lucrurilor.

Black fire snake

Necesar: zahăr, vas de pământ/neimflamabil, bicarbonat de Na, nisip uscat și fără
pietre, aprinzător, etanol/spirt

Indicații: Se pune nisipul în vas, iar peste acesta se va pune etanolul. În alt vas se vor
amesteca bicarbonatul cu zahărul. Amestecul de bicarbonat și nisip se va pune în
centrul nisipului, sub formă de piramida. Se va aprinde zona de nisip cu etanol.
Aprinderea se va face repede, urmată de îndepărtarea celui care aprinde.

Timp: 20 min

Competențe deprinse: Se va observa efectul CO2 asupra carbonatului eliberat din
zahărul ars , formând o reacție chimică spectaculoasă.

Curcubeu din lapte

Necesar: lapte gras (1 cutie), vas mare și adanc (transparent), coloranți alimentari ,
detergent de vase, bețe de frigarui

Indicații: Se pune laptele în vas (puțin peste jumătate din vas) și se pune o picătura de
detergent. Se adaugă colorantul în mijloc, detergent și se umblă ușor cu bățul prin
lapte. Se va observa cum colorantul se va disipa, iar dacă se adaugă mai multe culori,
va apărea un curcubeu.

Timp: 10 min

Competențe deprinse: Observarea și înțelegerea fenomenului de a scoate petele de
pe haine. Săpunul face ca grăsimea și culorile să se separe. Pe lângă acestea, se va
pune accentul pe înțelegerea termenilor hidrofil/hidrofob.



Arta celor mici - Atelier de Design

Voluntari
Greaca Maria Laura și Greaca Elena Livia

Metodă
Creare de accesorii decorative și imprimare utilizând imprimanta 3D

Idee! 
Copii au vizitat Muzeul Național de Artă al României.

Astfel, ei au intrat în contact cu principalele valori artistice ale spațiului 
românesc, fapt cu o importanță deosebită pentru consolidarea culturii 

personale.

Rezultate
Copiii au fost receptivi la proiectele propuse și și-au ales temele fără să fie 

îngrădiți de anumite limite, doar ținând cont de tematica propusă. Ei au 
fost în permanență îndrumați și ajutați să își pună în practică a ideile.

S-a ajuns la o soluție astfel încât orice idee să fie realizabilă, fără să existe 
idei „bune” și „idei greșite”, „posibile” sau „imposibil de realizat”. 



Necesar
laptop, imprimantă 3D, tuburi PNA pentru imprimantă (diverse culori)

Indicații
Procesul de realizare a unui obiect 3D a constat în două etape principale:

- conceperea obiectului în mediul digital (programul de modelare 
Tinkercad)

- transmiterea obiectului creat digital prin intermediul programului 
CraftWare sub formă de cod către imprimanta 3D și imprimarea propriu-

zisă.

Competențe deprinse 
Elevii și-au putut crea și îmbunătăți deprinderile de utilizare a unui 

program digital, viziunea în spațiu, dar și crearea unui anumit gust estetic 
în ceea ce privește forma, cromatica și modul de ornamentare al 

obiectelor concepute virtual. 

Desfășurarea atelierului



Matematica aplicată zi de zi

Voluntar
Gabriel Marin

Metodă
Rezolvarea de probleme matematice ale căror idei și soluții pot ajuta în 

diverse aspecte ale vieții de zi cu zi.

Rezultate
Elevii au înţeles că matematica îi poate ajuta practic în viaţa de fiecare zi, 

că aceasta poate fi şi distractivă, dar în primul rând utilă.



Idei de activități și exerciții

Câteva probleme propuse și rezultate așteptate:

- În cât timp ajunge maşina în faţa ta ? (arată elevilor ce viteză are o maşină
şi ce distanță parcurge ea, pentru a conşientiza cât de periculos este să
traversezi strada pe roşu)

- Reţetă cu cantităţi ce trebuie ajustate (ajută gospodinele să ajusteze o
reţetă, în funcţie de ingredientele pe care le au la dispoziţie)

- Probleme cu procente (elevii îşi dezvoltă capacitatea de a calcula uşor
procente)

- Vaporul sau feribotul? (elevii au învățat să cumpăre la prețul cel mai
avantajos, folosind calcule simple)

- Revenirea la preţul iniţial, după o reducere cu 25% (o problemă cu
procente, din care elevii învaţă mânuirea acestora)

- Sezonul reducerilor la supermarket (elevii învaţă să controleze dacă
reducerea înscrisă pe un produs este reală sau nu, comparând preţul
iniţial, preţul final şi reducerea înscrisă)

- Împărţirea unei pizza circulare în părţi egale (problema îi învaţă pe elevi
nişte trucuri de împărţire a unei pizza într-un anumit număr de părţi egale)

- Ghicirea unui număr gândit de alţii (o problemă distractivă de algebră)

- Bilete pentru un parc de aventuri. (problema învaţă să luăm, în funcţie de
caz, bilete de grup, cât mai avantajos, utilizând calcule simple matematice)

- Diverse probleme de logică

- Realizare de figuri geometrice în spațiu din bețișoare, plastilină, carton

- Probleme celebre – ex.: Didona, regina Cartaginei și aria maximă



Fizică

Voluntar
Dorin-Mădălin Soare

Metodă
Realizarea experimentelor de fizică

Idee! 
Copii au vizitat Casa Experimentelor, unde au avut ocazia să 

interacționeze după bunul plac cu exponatele. În acest fel, au putut învăța 
și înțelege concepte de fizică într-un mod distractiv.

Rezultate
Copiii au fost încântați de experimente, au explorat tainele fizicii și, la 

final, au cerut să lucreze suplimentar cu voluntarul, chiar și după 
încheierea proiectului.



Sticla care suge apa din farfurie (legea gazului
ideal)
Necesar: o lumânare cu suport (o lumânare mai groasă care poate sta în picioare), o
farfurie adâncă (transparentă), colorant alimentar (opțional), o sticlă cu gâtul larg
(diametrul mai mare decât al lumânării astfel încât lumânarea să intre în sticlă și să
mai rămână puțin spațiu pentru ardere și pe lângă baza acesteia), apă plată (0,5 l – 1 l),
un aprinzător
Timp: 15 min
Indicații: ▪ se va pune apă în farfurie astfel încât să rămână goală un sfert din
înălțimea acesteia ▪ se amestecă colorant alimentar până se obține un lichid omogen
▪ se așează lumânarea cu baza pe fundul farfuriei, în centrul acesteia ▪ se aprinde
lumânarea ▪ se așază sticla cu gura în jos astfel încât să prindă în interior lumânarea
aprinsă
Observații: Se poate observa cum după 2 – 3 secunde lumânarea se va stinge iar apoi
apa va urca în sticlă, rămânând așa. Colorantul alimentar va ajuta la observarea
ridicării nivelului apei din sticlă.

Idei de experimente și proiecte

Introducerea oului în sticlă cu diametrul mult
mai mic
Necesar: un ou fiert semi-moale, sticlă cu gura mai largă (dar cu diametrul gurii mai
mic decât cel al oului), sfoară îmbibată la un capăt în motorină (de lungime puțin mai
mică decât înălțimea sticlei), un aprinzător
Timp: 15 min
Indicații: ▪ Se așează sticla cu gura în sus pe un suport stabil după care se introduce
sfoara în sticlă cu capătul îmbibat în motorină în sus. ▪ Se curăță bine oul de coajă fără
a avea jupuituri în albuș. ▪ Se ține oul cu vârful în jos înspre gura sticlei după care se
aprinde sfoara ▪ După 1- 2 secunde se așază oul pe gura sticlei și se eliberează
Observații: Se va observă cum după o secundă, oul este supt în sticlă după ce fumul
din interior s-a împrăștiat.

Demonstrație că aerul are masă
Necesar: 2 baloane de aceeași dimensiune, o balanță (sau un suport similar), ață
subțire (50 cm)
Timp: 15 min
Indicații: ▪ ambele baloane se suspendă de câte un braț al balanței și se observă că
aceasta nu se înclină ▪ unul dintre baloane se umflă cu aer ▪ acesta se leagă cu ață și
e suspendat de balanță
Observații: Se poate observa cum balanța se înclină în direcția balonului umflat.



Electromagnetul
Necesar: Busolă, ac de metal (mai gros și mai mare), magnet permanent, dop de
plută, scoci, apă, recipient pentru apă (NU din metal)
Timp: 15 min
Indicații: ▪ Se așază busola și vasul la 20 cm distanță ▪ Se umple cu apă recipientul
(vasul) ▪ Se freacă de magnetul permanent acul timp de 2 minute după care se lasă pe
magnet 1 minut pe fiecare față ▪ Se lipește acul deasupra dopului de plută (lungimea
acului orizontală pe planul dopului) ▪ Se așază dopul de plută cu fața opusă pe apă și
se lasă 30 de secunde să se stabilizeze
Observații: Se poate observa că un capăt al acului va indica Nordul și unul sudul,
comparativ cu busola, adică lungimea acului va fi paralelă cu acul busolei.

Balerina pe baterie
Necesar: Fir de cupru neizolat, baterie rotundă (dimensiunea D), magnet cilindric,
clește pentru tăiat firele de Cu
Timp: 15 min
Indicații: ▪ Luați un fir de cupru suficient de lung (50 cm) și pornind din centrul lui,
formați o balerină sau o altă formă pe care o doriți ▪ Cu latura din jos a firului care a
rămas, creați un arc în jurul bateriei cu diametrul puțin mai mare decât al acesteia
care ba bază să facă un contact cu magnetul (ca un inel în jurul acestuia) ▪ Celălalt
capăt, modelați-l astfel încât să atingă celălalt contact al bateriei într-un singur punct
sau faceți un mic inel în jurul acestuia care să nu sară la rotire ▪ Așezați magnetul pe
masă, apoi bateria peste și în jurul lor arcul care să facă un contact la un capăt cu
bateria și la celălalt cu magnetul (NU alte contacte, pentru că s-ar obține un
scurtcircuit și sistemul riscă nu mai aibă suficientă putere)
Observații: Puteți observa cum arcul începe să se învârtă din ce în ce mai rapid până
se stabilizează. Dacă un contact se pierde, acesta încetinește, iar când face contact din
nou, pornește din nou o mișcare de rotație. De ce arcul din Cu se rotește? De ce arcul
nu se mișcă în sens invers? Credeți că dacă inversați polii bateriei, acul se va roti în
sens opus?

Producerea de curent cu magneți și bobine
Necesar: Bobină (sau fir de cupru în formă de arc), magnet permanent, Led, fire
conductoare, multimetru
Timp: 15 min
Indicații: ▪ Se conectează bobina cu firele conductoare la led ▪ Se leagă multimetrul în
serie cu sistemul ▪ Se mișcă magnetul prin interiorul bobinei pe toată lungimea
acesteia și se observă acul (sau afișajul) ampermetrului și ledul ▪ Se leagă multimetrul
în paralel cu sistemul ▪ Se mișcă magnetul prin interiorul bobinei pe toată lungimea
acesteia și se observă acul (sau afișajul) voltmetrului ți ledul
Observații: Se poate observa că la mișcarea magnetului prin interiorul bobinei apare
un curent electric de o anumită intensitate și de un anumit voltaj, care la niveluri
maxime poate aprinde ledul în funcție e cât de puternic este magnetul și câte spire are
bobina.



Busola improvizată Vs. busola reală
Necesar: Cui neruginit, fire de cupru izolate, baterie de 9 V, agrafe de birou din metal
Timp: 15 min
Indicații: ▪ Se des izolează firul de cupru la capetele și se înfășoară după cui astfel
încât să facă un contact electric la fiecare capăt al cuiului ▪ Se leagă de cele două
capete ale cuiului câte un fir la fiecare bornă a bateriei ▪ Se testează electromagnetul
cu miez de Fe obținut cu agrafele de birou.
Observații: Dacă experimentul a fost efectuat corespunzător indicațiilor, sistemul
creat va atrage agrafele de birou comportându-se ca un magnet.

Inversarea optică
Necesar: Bucată de carton, marker permanent, pahar cilindric simplu, apă
Timp: 15 min
Indicații: ▪ Desenați pe o față a bucății de carton două săgeți spre dreapta cu
markerul astfel: una să fie în centrul paharului ca înălțime de la baza cartonului și alta
deasupra cu încă o lungime. ▪ Sprijiniți vertical cartonul și plasați paharul la 40 cm în
fața cartonului ▪ Adăugați apă și așteptați să se limpezească de bulele de aer. Ce
observați când priviți din fața paharului?
Observații: Pe măsură ce adăugați apa, puteți constata că în zona în care este apă
desenul este întors stânga – dreapta cu 180°. După ce apa a acoperit tot paharul, veți
constata că săgeata desenată de voi care era spre dreapta atunci când paharul era gol,
acum s-a inversat și arată spre stânga. Cealaltă săgeată a rămas la fel ca atunci când
paharul era gol.

Reflexia, refracția și dispersia luminii
Necesar: Pahar transparent cu picior, apă, lanternă, lupă, foaie albă de hârtie, laser,
ulei, vas paralelipipedic transparent
Timp: 15 min
Indicații: ▪ Umpleți vasul paralelipipedic cu apă ▪ Aprindeți laserul și poziționați-l
perpendicular pe o față a vasului astfel încât să observați raza de lumină. Cum arată
ea în interiorul recipientului? Schimbați unghiul de incidență al laserului ▪ Puneți acum
ulei până la umplerea vasului ▪ Așezați la fel laserul prin pelicula de ulei. Ce se
întâmplă? ▪ Umpleți paharul cu apă și așezați-l pe foaia de hârtie ▪ Așezați lupa lângă
marginea bazei paharului pentru ca lumina să treacă prin ea ▪ Aprindeți lanterna și
așezați-o la gura paharului, la nivelul apei ▪ Mișcați ușor lanterna până când prin lupă
observați culorile curcubeului
Observații: Veți observa că laserul nu trece în linie dreaptă prin apa din vasul
paralelipipedic, ea își schimbă direcția. Unghiul cu care se înclină laserul care intră în
pahar este același cu cel care se formează când iese din pahar și se numește unghi de
incidență. La schimbarea sa veți observa că unghiul dintre laser și peretele vasului este
același în aer ca cel din apă. La îndreptarea laserului prin pelicula de ulei veți observa
că acesta nu o străbate deoarece se reflectă din această suprafață reflectorizantă ca
printr-o oglindă. Când observați culorile curcubeului înseamnă că lumina a suferit
fenomenul de dispersie, veți vedea cum lumina care nu trece prin lupă este
împrăștiată pe când cea care trece prin lupă este clară și intensă.



Focul care nu te arde
Indicații: Acest experiment presupune crearea unui foc ce are o temperatură de
combustie foarte mică. Va fi amestecat detergent de vase cu o cantitate redusă de apă
și apoi, dintr-un flacon se va degaja la fundul vasului gaz metan cu ajutorul unui spray.
Baloanele și spuma pot fi apoi aprinse fără grijă pe piele deoarece acest foc nu va
provoca arsuri ale pielii, fiind simțită numai o căldură plăcută.
Atenționări: • Aveți grijă să executați experimentul în spațiu deschis. Focul creat nu
are o temperatură foarte mare, dar asta nu înseamnă că nu poate aprinde cu ușurință
substanțele inflamabile care vor arde la temperatura obișnuită acestora! • Puneți mai
puțină apă și mai mult detergent pentru a scădea temperatura focului suficient de
mult!
Explicația: Detergentul scade temperatura flăcării, mai mult cea mai mare
temperatură a flăcării e determinată de căldura degajată prin centrul său, iar pielea
este dedesubtul acestui punct. Mai mult, substanțele din detergent creează un strat
izolant al mâinii ca o mănușă neinflamabilă. Baloanele de săpun și spuma sunt pline
de gaz metan care arde rapid. După ce un balonaș a luat foc, celelalte declanșează o
reacție în lanț până ce tot gazul este epuizat prin ardere.

Brațul robotic hidraulic
Indicații: Brațul robotic hidraulic este format în cazul de față din trei articulații
propulsate hidraulic (adică prin forța apei, mai precis a presiunii apei). Acesta poate
avea și mai multe articulații, fiecare permițându-i o mișcare în spațiu. În cazul nostru,
se pot executa doar două mișcări în spațiu cu cele trei articulații pentru a fi mai simplu,
dar ele se pot adapta după cum se dorește. Brațul este confecționat din materiale
ușoare: bețe de sushi, șoricei, bețe de frigărui, super-glue, furtunașe de plastic și
seringi.
Explicația: Fiecare articulație a brațului robotic are 3 componente: acționarea,
transmisia și pistonul. Acționarea și pistonul sunt reprezentate de 2 seringi (una
pentru fiecare funcție) care sunt vase comunicante, așadar fiecare control are nevoie
de 2 seringi. Transmisia este asigurată de un furtun prin care circulă un fluid. La
acționare (apăsarea sau tragerea pistonului seringii de control) presiunea este
transmisă prin fluidul închis ermetic pistonului care creează o mișcare de du-te-vino.
Se folosește un fluid (apă) deoarece acesta nu își modifică volumul atât de mult la
aplicarea unei presiuni și acest lucru îi permite să pună în mișcare pistonul. Dacă s-ar
folosi aer, acesta s-ar comprima prea mult și nu ar mai transmite o fracțiune suficient
de mare pistonului ca să îl poată pune în mișcare.
Cu alte materiale și resurse pot fi create articulații mai complexe și mai eficiente chiar
la scară mult mai mare. Sistemul de control e reprezentat de seringi, dar se pot adapta
manete lipite de capetele acestora. Cu o coordonare bună, se pot executa mișcări
precum: ridicarea, prinderea, răsturnarea, tragerea și împingerea unor obiecte relativ
ușoare (cel mult 100 de grame).



Ce spun copiii

„Școala de vară a fost o experiență fantastică. Nu am crezut niciodată că o să-
mi placă să fac experimente la chimie sau la fizică. Că o sa am curajul să fac 

experimentul cu focul sau că din bețișoare chinezești o să realizez un braț 
hidraulic. Când am fost anunțați că se organizează o lună dedicată acestor 

materii, am crezut că orele se vor desfășura ca la școală, cu problem și formule 
pe care trebuie să le învățăm. După prima întâlnire nu aș fi vrut să mai plec.” 

Mădălina, clasa a VIII-a

„Am mai fost în vizite la muzee, dar niciodată însoțiți de cineva care să ne 
explice pe înțelesul nostru ce vedem, vizităm. Cu ajutorul voluntarilor, am reținut 

atât de multe detalii despre operele de artă expuse la Muzeu. Casa 
experimentelor a fost o adevărată surpriză – să pot să testez și să ai voie să pui 
mâna, să te joci, să experimentezi. De obicei în muzeele în care am mai mers nu 
aveai voie să pui mâna, să te apropii de exponate etc. E fantastic că există un loc 
ca acesta în care să înveți activ despre atât de multe lucruri, mai ales că vorbim 

de științe exacte.”
Sebastian, clasa a VIII-a

„Mi-a plăcut atât de mult la orele de Design 3D. A fost o experiență atât de 
plăcută să văd cum obiecte gândite de mine au prins formă cu ajutorul 

voluntarelor și că acum pot purta pandantivul și brățara create de mine. Cel mai 
mult m-am bucurat când i-am oferit cadou mamei brățara lucrată pentru ea. A 

fost așa mândră de mine și s-a bucurat așa mult pentru cadou.”
Andreea, clasa a VIII-a



www.stiintescu.ro
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www.frmr.ro
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