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Hiša eksperimentov je center znanosti.
Naloga, ki smo si jo zadali je, da navdušujemo za
učenje, raziskovanje, radovednost, postavljanje
vprašanj in iskanje odgovorov. Borimo se proti
povprečnosti, apatičnosti in nezainteresiranosti.
Stalne prostore imamo v Ljubljani, kjer nas
obiskujejo skupine in posamezniki.

Hiška eksperimentov je majhna Hiša

eksperimentov, ki jo za en dan priredimo nekje
drugje, v nekem drugem kraju, recimo v osnovni šoli.
Zjutraj se pripeljemo z našim kombijem…

»Zavzamemo« dve do tri šolske učilnice
ali telovadnico ter vanje postavimo mobilne
interaktivne eksperimente.

Isti dan izvedemo znanstveni dogodivščini –
znanstvena šova.

Popoldne do 16. ure so eksperimenti na voljo

zunanjim obiskovalcem – starši, dedki in babice …

Koliko stane obisk Hiške eksperimentov?

Držali smo se načela, da naš obisk ne sme biti strošek
za obiskovalce ali šolo. Zato pri financiranju našega
obiska računamo na lokalna podjetja, podjetnike ter
občino in seveda zlasti na vas, ravnateljice, oziroma
ravnatelje, da jih pridobi za projekt.
Ko zbrani znesek preseže »magični« prag, skorajda ni
več ovire za naš obisk.

Skorajda?

Dogovoriti se moramo še za datum obiska,
ustreznost prostorov ter pripravljenost pevskega
zbora, da pred odprtjem Hiške eksperimentov
zapoje slovensko himno ter himno Hiše
eksperimentov, ki jo je za nas napisal Adi Smolar.

Dosedanje nastope pevskih zborov si lahko ogledate
na naši spletni strani: http://www.he.si

Šola pripravi telovadnico in obe učilnici – mize ob
zidovih in oknih ter še dve mizi na sredino.

Pa še zelo pomembna stvar: šola izbere štiri
navdušene učitelje, ki bodo »dežurni« v razredih, kjer
se bo odvijala Hiška eksperimentov.

Šola prav tako uredi logistiko obiskov; v eni šolski
uri se maksimalno 60 učencev spoprime s prijetnimi
problemi. Posamezna dogodivščina je namenjena za
maksimalno 80 učencev.

Verjetno smo še marsikaj pozabili napisati.

Zagotovo imate še mnoga vprašanja. Ampak saj
veste:

Zato je pomembno, da se slišimo po telefonu
(031 711186 – Andreja), se preberemo po pošti, se
srečamo in zlasti – da naredimo in ustvarimo Hiško
eksperimentov v vašem kraju, na vaši šoli.

Na snidenje!

globalni pokrovitelj aktivnosti

veliki prijatelji Hiše eksperimentov so

