SPOROČILO MEDIJEM

Hiška eksperimentov obiskala OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper
Ljubljana (Hiša eksperimentov), 19. 12. 2016 – Hiška eksperimentov je majhna Hiša eksperimentov, po duši
popotnik, ki potuje po celi Sloveniji in za en dan eno izmed slovenskih osnovnih šol spremeni v center znanosti.
Popotovanje po Sloveniji smo začeli leta 2014. Danes je Hiška eksperimentov obiskala šolarje v OŠ Elvire Vatovec
Prade, ki so eksperimentirali na več kot petdesetih mobilnih eksperimentih.
Hiša eksperimentov je center znanosti, ki skuša svoje obiskovalce navdušiti za učenje, raziskovanje, radovednost,
postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov. Stalne prostore ima v Ljubljani, kjer jo obiskujejo posamezniki in skupine
iz vse Slovenije.
Hiša eksperimentov je prisluhnila želji otrok po vsej Sloveniji, da jih obišče v njihovem kraju. Tako smo izdelali
mobilno Hišo eksperimentov – Hiško eksperimentov. Aktivnost sta omogočila globalna pokrovitelja Lek, član
skupine Sandoz d.d. ter Telekom Slovenije d.d.

Ko šola postane center znanosti
Hiška eksperimentov je aktivnost Hiše eksperimentov, s katero so doživetja iz Hiše eksperimentov postala mobilna.
Hiška obiskuje osnovne šole po Sloveniji in jih za en dan spremeni v centre znanosti in raziskovanja. Obisk poteka
tako, da Hiška »zavzame« dva, tri razrede, kjer postavijo eksperimente in povabijo šolarje na brezplačen obisk in
eksperimentiranje. Obisk Hiške eksperimentov financirajo lokalni in globalni pokrovitelji. Isti dan na šoli priredijo
tudi dva znanstvena šova – dogodivščini. Za šolarje je to dan sproščene znanosti, eksperimentiranja in
izobraževanja.
»Veseli me, da bomo na šoli učencem lahko približali znanost in jih navdušili za sodelovanje v eksperimentih.
Pomembno je, da bodo lahko naši učenci znanje, ki ga pridobivajo v šolskih klopeh obrnili v prid Človeštvu in Zemlji.
Vedno znova moramo učence navduševati za nove poti do znanja. Učenci naj v šoli razmišljajo, odkrivajo, iščejo,
zato se obiska Hiške eksperimentov veselim,« je povedala Franka Pegan Glavina, ravnateljica OŠ EV Prade.
»Veseli me, da se je Hiška eksperimentov, ki smo jo zasadili konec leta 2014 tako lepo prijela in rojeva sadove skozi
vse leto. Prijetno je videti, da so sadeži všeč vsem šolam v Sloveniji in nas ne naročajo le za ozimnico, ampak čez vse
leto. Obljubljamo, da bomo skrbeli za zdrav kompost in zdravo Hiško. Učencem in šolam pa želim dober tek,« je
poudaril dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov.
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