Mnenja ravnateljic in
ravnateljev šol, ki jih je
Hiška eksperimentov
že obiskala:

»Učenci so lahko samostojno preizkusili 60
eksperimentov in uživali ob opazovanju
znanstvene dogodivščine. Oči večine učencev
so se lesketale ob izvajanju eksperimentov
in raziskovanju, njihovi obrazi so žareli
od navdušenja. Mladi so radovedni, zato
radi raziskujejo in eksperimentirajo. Prav
zaradi raziskovanja in eksperimentiranja jo
priporočam kolegom..«
mag. Anton Goznik, ravnatelj OŠ Voličina
» Po odzivih učencev in obiskovalcev
so aktivnosti, ki jih izvajate, navdušile.
Učenci se še po letu dni spominjajo dne
vašega obiska. Dan eksperimentiranja
poteka izredno zanimivo, eksperimenti
so poučni, »potegnejo« tako mlajše kot
tudi starejše in odrasle. Vsi sodelujoči so
aktivni.«
Sabina Erjavec, ravnateljica OŠ Vavta vas
»Približati Hiško eksperimentov
uporabnikom po Sloveniji je bila pred
leti vaša ODLIČNA odločitev. Ekipa treh vaši zaposlenih je hitro
pripravila ponujene eksperimente in odlično opravila svojo
vlogo predstavitve in vodenja med številnimi eksperimenti. Hiško
sem že priporočil tudi preostalim kolegom ravnateljem. Šolam
v Prekmurju z manjšim številom učencem sem predlagal, da se
združijo v dvojke ali trojke in Vas skupaj povabijo v goste.«
Janko Durič, ravnatelj OŠ Tišina
»Zelo zanimivo in koristno. Aktivnosti so
raznovrstne in dodatna popestritev pouka.
Učenci imajo veliko možnosti raziskovanja,
lahko preizkušajo sami, v paru ali skupini.
Razmišljajo, sklepajo, analizirajo ... Poskuse so
dopoldne izvajali učitelji in učenci. Učence je
bilo zanimivo opazovati. Ni bilo nikogar, ki bi
samo stal ob strani in opazoval.

Ni nam bilo žal, da smo v šoli organizirali ta
dogodek, ker je bil poučen in zanimiv. Učenci
so o njem govorili kar nekaj časa in še sami
razširjali zanimive informacije. Veseli smo
bili, ker so lahko v popoldanskem času Hiško
brezplačno obiskali tudi starši skupaj z otroki in
zunanji obiskovalci. Na ta način smo se še bolj
povezali.«
ravnateljica OŠ Staneta Žagarja Kranj
»Menim, da so aktivnosti
primerne za vsakogar od najmlajših
vedoželjnežev do starejših radovednežev.
Seveda bi priporočila Hiško tudi ostalim. Ste
dobro organizirani in inovativni «
mag. Anita Knez, ravnateljica OŠ Rakek
»Hišo eksperimentov že več let vključujemo
v svoj program dnevov dejavnosti,
saj vedno navduši učence. S Hiško
eksperimentov pa smo imeli možnost to
navdušenje širiti med učence celotne šole, hkrati pa jo predstaviti
tudi staršem in zainteresirani javnosti.
Odziv je potrdil pravilnost naše odločitve.
Zelo uporabna in privlačna, saj na preprost,
aktiven in zabaven način prikaže delovanje
fizikalnih zakonov. V aktivnosti so lahko
vključeni vsi učenci šole, ki se učijo preko
lastne izkušnje in s tem so bolj motivirani za
nadaljnje učenje in raziskovanje.«
Alenka Tomšič, ravnateljica OŠ Pivka
»Zelo uporabno in zaželjeno, zanimivo
za učence in učitelje. Šola sama s
svojimi pripomočki ni sposobna pripraviti tako kvalitetnega
naravoslovnega dneva za vse učence. Hiško bi priporočila
kolegom, saj so eksperimenti dobro pripravljeni- preprosti in
razumljivi. Učenci so motivirani, ker je to nekaj novega. V okviru
pouka nimajo možnosti za izvajanje podobnih eksperimentov.«
Duška Lovec, ravnateljica OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

»Hiška eksperimentov je odličen
projekt, ki je po zaključku dneva
dejavnosti - v popoldanskih urah
motiviral, da so se številni učenci,
skupaj s starši, brati in sestrami vrnili
in preizkusili eksperimente. Odlično
vnovčen projekt za izvedbo dneva
dejavnosti, ki ne le motivira učence
k naravoslovnim vsebinam, temveč
vpliva na povezanost celotne šole «
Sebastjan Kukovec, ravnatelj OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
»Aktivnosti so krasne. Razvijajo
učenčevo vedoželjnost in radovednost.
Prav tako spodbujajo miselnost na višjih
nivojih, kjer je potrebno uporabljati
pridobljeno znanje; ga analizirati,
vrednotiti. Aktivnosti so tudi poskrbele,
da so učenci med seboj razglabljali o
poskusih in na nevsiljiv način brali.
Hiško sem že priporočila svojim
kolegom. Ohranite radoživost in
pripravljajte nove poskuse!«
Evelin Kočevar, ravnateljica OŠ Majšperk
»Hiško eksperimentov bi vsekakor priporočili kolegom, pa tudi
staršem in učiteljem.
Otroci se v Hiški učijo na drugačen,
zabaven, zanimiv, aktiven in sproščen
način, ki jim približa naravoslovje.
Vsebine so tako ali drugače povezana s
cilji iz učnega načrta. Izkušnjo ponudi
vsem učencem, tudi tistim, ki drugače
nimajo možnosti, da bi obiskali Hišo
eksperimentov. Nihče Hiške ne bo
zapustil, brez da bi se spremenile njegove
naravoslovne predstave.«
Janja Zupančič, ravnateljica OŠ LA Grosuplje

»Sama aktivnost je dobro
zasnovana, nazorna. Predvidljiva
in z jasnimi navodili, tudi
organizacijskimi. Praktična v
pristopu pri uporabi različnih
materialov. Hiško eksperimentov
priporočam predvsem za
popestritev pouka in motiviranje
učencev in odraslih. Tudi zaradi
celostne finančne konstrukcije, ki je
šoli v pomoč. Seveda ni nujno, da je v danem trenutku uspešna.«
Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica OŠ Jurija Vege
»Za obisk Hiške eksperimentov smo se odločili zaradi miselnih
izzivov, ki jih ponujajo njihovi eksperimenti in naprave.
Hkrati pa smo želeli učencem
omogočiti nepozabno
izkušnjo eksperimentiranja ter
preizkušanja.
Aktivnosti nenehno spodbujajo
preizkušanje, čudenje tehničnim
rešitvam, ustvarjalnost ter
navdušujejo za naravoslovno
tehnične vsebine «
Alen Krajnc, ravnatelj OŠ
Jarenina
»Za obisk Hiške eksperimentov smo se
odločili zato, da bi lahko vsem učencem
v enem dnevu omogočili, da spoznajo
center znanosti, ki spodbuja radovednost,
učence usmerja k raziskovanju,
ustvarjanju in osvajanju znanja na
drugačen, bolj inovativen način. Hiško
eksperimentov bi priporočila tudi
kolegom, saj je njen obisk za učence pravo
»znanstveno doživetje «
Vesna M. Lorber, ravnateljica OŠ Hajdina

»Hiško eksperimentov smo si že dolgo želeli, saj je lep primer
ustvarjalnosti in miselne aktivnosti učencev, ki na učencem
zanimiv način poskrbi za smiselno učenje posameznikov
kot tudi skupine. Učenje s preizkušanjem
in vzročno-posledičnim razmišljanjem ter
utemeljevanjem je najvišja oblika učenja, ki si
ga učenec zapomni in vedno znova prikliče iz
dolgoročnega spomina. Želeli smo učencem
ponuditi tudi medgeneracijsko učenje, kar hiška
eksperimentov zagotovo ponuja. Učili so se
učenci, starši, stari starši, učitelji…«
mag. Marija Horvat, ravnateljica OŠ
Franceta Prešerna Črenšovci
»Delo Hiše eksperimentov poznamo iz izkušenj po številnih
obiskih naših učencev HE v Ljubljani in udeležbe
na Znanstivalu v minulih letih. Ko smo izvedeli za
možnost obiska HE na šoli, smo poiskali možnost
izvedbe na šoli. Izvedbo so podprli tudi starši, saj
je bila dejavnost financirana kot nadstandard za
vse učence iz šolskega sklada. Dan je organiziran
optimalno, poskusi so zanimivi, pritegnili so
učence, učitelje in starše, ki so prišli v zadnji uri
gostovanja HE pri nas. Hiška eksperimentov je
čudovita izkušnja.«
Mojca Kolin, ravnateljica OŠ Frana Roša Celje
»Za Hiško eksperimentov smo se
odločili zaradi zanimivih vsebin in
zaradi oddaljenosti od sedeža Hiške
eksperimentov (visoki stroški prevoza).
Hiška eksperimentov nudi veliko
izkustvenega učenja otrokom, zato je
vsekakor uporabna in bi jo z veseljem
koristili večkrat. «
Suzana Deutsch, ravnateljica OŠ
Fokovci

»Na šoli spodbujamo aktivne oblike učenje,
kamor prav gotovo sodijo tudi eksperimenti
s področja naravoslovja in tehnike. Hiška
eksperimentov ponuja te možnosti.
Poskusi so zanimivi, raznoliki. Navodila jasna
in vodijo učence k aktivnosti. Delo mentorjev je
odlično. «
Damijana Gustinčič, ravnateljica OŠ dr.
Bogomirja Magajne Divača
»Našim učencem smo želeli znanost, raziskovanje, informacije
približati tudi na malo drugačen način, kot so ga sicer navajeni
pri urah pouka. Ker vemo, da so zelo
vedoželjni, takšnih aktivnosti nikoli ni
preveč, pri Hiški eksperimentov pa smo
videli dodano vrednost prav v tem zanimivo in atraktivno vključevanje mladih
k raziskovanju.
Hiška eksperimentov se nam zdi uporabna
ravno zato, ker učencem približa znanost na
njim zanimiv in atraktiven način. Ker smo
velika šola, je pri nas obisk takšne ustanove,
kot je sama Hiša, skoraj nemogoč, zato smo
toliko raje povabili Hiško kar k nam in s tem omogočili vsem
učencem, da se z njo spoznajo in uživajo ob raziskovanju «
Meta Trček, ravnateljica OŠ Brezovica pri Ljubljani
»Za Hiško smo se odločili, ker smo poznali
njeno delovanje že iz preteklosti, ko je
izpolnila vsa naša pričakovanja in tako je bilo
tudi ob zadnjem obisku.
Hiška je zelo uporabna za pridobivanje novih
znanj, utrjevanje in nadgradnjo usvojenega,
saj na strokoven in praktičen način poda
številne odgovore. Takšno pridobivanje
znanja pa pomeni učenje za življenje.
Priporočamo jo vsem šolam!«
Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica OŠ Boštanj

»Hiška eksperimentov je nekaj novega,
zanimivega. Možnost obiska smo ponudili
našim učencem, njihovim staršem, otrokom
iz vrtca in lokalni skupnosti. Hiška je
priložnost za raziskovanje in druženje. Tako
otroci kot tudi starejši smo uživali.«
Jožica Lukač, ravnateljica OŠ Bakovci
»Želeli smo dan dejavnosti, ko se z njihovo
pomočjo šola spremeni v »raziskovalno
središče« in pomaga popularizirati
naravoslovne vede in eksperimentalno delo.
Aktivnosti so raznovrstne, zelo zanimive, poučne in pritegnejo
tako učence, kot učitelje. Učitelji lahko določene aktivnosti
vključijo v pouk. Hiška mora v vsako šolo!«
Tatjana Sabo, ravnateljica DOŠ I Lendava

