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Scopul cercetării: identificarea nevoilor de cunoaştere a publicului larg în ceea ce
priveşte Ştiinţele Pământului, în general, şi, în mod particular, cutremurele de pământ.
Scopul principal al proiectului MOBEE îl reprezintă calitatea informării şi a educaţiei, în
perspectiva unui viitor cutremur major.
Studiul a pornit de la câteva întrebări:








Aţi primit până acum informaţii despre cutremure? De unde aţi primit informaţiile
despre cutremure şi în ce context?
Aţi vizitat vreodată un muzeu al ştiinţelor? Daca da, acest muzeu avea şi o
secţiune dedicată cutremurelor?
Cum evaluaţi informarea publicului cu privire la cutremure?
Credeţi că dacă oamenii ar cunoaşte mai multe despre fenomen şi ar aplica
regulile recomandate de comportare în caz de cutremur, s-ar putea minimiza
efectele acestuia?
Consideraţi o expoziţie mobilă despre cutremure un lucru util în România?
În opinia dvs., ce modalităţi de informare şi activităţi credeţi că ar fi necesare în
cadrul expoziţiei mobile despre cutremure?
Dacă ar exista o platformă online cu informaţii şi activităţi pe tema cutremurelor,
aţi accesa-o pentru a vedea ce conţine?

Răspunsurile vor fi luate în considerare în elaborarea materialelor educaţionale şi în
designul activităţilor pe tema cutremurelor.
Grup ţintă:



Publicul larg
La studiu au participat 456
persoane, cu vârste cuprinse
între 7 şi +50 ani.

Tipul cercetării: cantitativă.
Metodă: anchetă pe bază de chestionar.
Instrumente: chestionar online. Chestionarul a fost construit în SurveyMonkey,
respondenţii primind următoarul link:


Chestionar: https://www.surveymonkey.com/s/MOBEE

Durata de derulare a studiului: noimebrie 2014.
La acest studiu au participat respondenţi din 28 judeţe : Alba, Argeş, Bacău, Braşov,
Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj,
Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea,
Vaslui, Vâlcea, Vrancea, precum şi respondenţi din afara ţării: Chişinău (Republica
Moldova), Evry-Essonne (Franţa) şi Utrecht (Olanda).
Nevoile publicului larg
Dintre persoanele intervievate, procentajul majoritar aparţine celor cu studii superioare
(41,4%). Din punct de vedere al răspunsurilor în funcţie de sexe, în proporţie de 58,3 %
au răspuns persoane de sex feminin, iar un procent de 41,7% a reprezentat răspunsul
persoanelor de sex masculin.
Distribuţia respondenţilor în
funcţie de nivelul de studii
absolvit:

Distribuţia respondenţilor în
funcţie de sex:

Răspunsurile la întrebările chestionarului:
1. Aţi primit până acum
informaţii despre cutremure?

2. Dacă aţi răspuns pozitiv la întrebarea precedentă, de unde aţi primit informaţiile
despre cutremure şi în ce context?

Alte răspunsuri despre locuri şi modalităţi prin care respondenţii au primit informaţii
despre cutremure sunt:









Nu am primit
Informare proprie
Locul de muncă
Documente, cărţi, jurnale de specialitate
Tabară sau excursii cu tematică despre cutremure
Facultatea de Fizică, Facultatea de Ştiinţe ale Mediului
INCDFP şi Proiectul ROEDUSEIS
INCD URBAN - INCERC

3. Aţi vizitat vreodata un muzeu
al ştiinţelor? Dacă aţi răspuns
pozitiv la întrebarea anterioară,
acest muzeu avea şi o secţiune
dedicată cutremurelor?

4. Cât de importantă credeţi că
este informarea publicului din
România
în
privinţa
cutremurelor?

5. Cum evaluaţi informarea
publicului
cu
privire
la
cutremure?

6. Credeţi că dacă oamenii ar
cunoaşte mai multe despre
fenomen şi ar aplica regulile
recomandate de comportare în
caz de cutremur, s-ar putea
minimiza efectele acestuia asupra
vieţii lor şi a familiei?

7. Apreciaţi pe o scală de la 1 la
5 ideea realizării unei expoziţii
mobile pe tema cutremurelor
(adică o expoziţie care poate fi
deplasată şi instalată în diferite
locaţii).

8. Consideraţi o expoziţie mobilă
despre cutremure un lucru util în
România?

9. Ce mediu sau locaţie vi se par potrivite pentru o expoziţie mobilă despre cutremure?

Alte răspunsuri despre mediu sau locaţii potrivite pentru o expoziţie mobilă despre
cutremure sunt:












Centre Universitare şi de Cercetare
Muzeul Geologic
Festivaluri şi târguri de Ştiinţă
Locuri special amenajate
Staţii de metrou
Pasaje subterane
Biserică
Primărie
Bibliotecă
Pieţe
În mediul rural.

10. În opinia dvs., ce modalităţi de informare şi activităţi credeţi că ar fi necesare în
cadrul expoziţiei mobile despre cutremure? Încercuiţi toate răspunsurile care vi se par
potrivite.

Alte răspunsuri despre modalităţi de informare şi activităţi necesare în cadrul expoziţiei
mobile despre cutremure sunt:










Ghid de comportament în caz de cutremur
Jocuri, prezentări şi cursuri interactive în şcoli şi licee
Simulări practice care să includă un simulator de cutremure
Diferite activităţi creative şi interactive care să stimuleze interesul publicului
Aplicaţii pentru smartphone şi tablete
Pliante şi broşuri în format electronic, nu printate
Filmări, simulări şi urmări ale unor cutremure mari din trecut
Informaţii despre comportarea unor structuri în cazul unui seism
TV

11. Dacă ar exista o platformă
online cu informaţii şi activităţi
pe tema cutremurelor, aţi accesao pentru a vedea ce conţine?

12. Care consideraţi că ar fi
durata optimă a unui tur de
expoziţie?

13. Vă rugăm să apreciaţi pe o
scală de la 1 la 5 (1 minim, 5
maxim) dacă dvs. consideraţi că
această expoziţie ar putea fi
folosită de către profesori / elevi
ca instrument în activităţile
educative?

14. Aţi dori să primiţi informaţii
despre expoziţia mobilă în
format electronic?

CONCLUZII
Sinteză răspunsuri
La studiu au participat 456 persoane, cu vârste cuprinse între 7 şi +50 ani, din 28 judeţe:
Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna,
Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Olt, Prahova, Sălaj,
Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, precum şi respondenţi din afara
ţării: Chişinău (Republica Moldova), Evry-Essonne (Franţa) şi Utrecht (Olanda).
Majoritatea respondenţilor declară că au primit informaţii despre cutremure (91,6 %),
dar există şi un procent (7,9 %) care au răspuns negativ la întrebarea respectivă.
În ceea ce priveşte locul de unde au primit informaţiile despre cutremure şi în ce context,
respondenţii, în cea mai mare proporţie (80%), au răspuns şcoală, dar şi internet
(50,6%) şi canale mass-media (41,6%).
În ceea ce priveşte importanţa necesităţii de informare a publicului din România
privind cutremurele, respondenţii au răspuns ca fiind „foarte importantă” în proporţie
de 64,3%, şi „importantă” în proporţie de 33,0%. Tot în aceeaşi direcţie, întrebaţi cum
evaluează informarea publicului cu privire la cutremure, persoanele invervievate au
răspuns „slabă” (43,1%) şi „medie” (45,7%). Respondenţii consideră un lucru util în
România o expoziţie mobilă despre cutremure, procentul cu răspuns pozitiv la această
întrebare fiind covârşitor, 85,6 %.
Ideea realizării unei expoziţii mobile pe tema cutremurelor a fost considerată de către
respondenţi „foarte interesantă” de un procent de 54,5%, şi „interesantă” de un
procent de 24,9%.
Totodată, o platformă online cu informaţii şi activităţi pe tema cutremurelor ar fi
accesată de un procent de 88,6% dintre respondenţi.
Aceste răspunsuri evidenţiză foarte clar scopul şi necesitatea unei astfel de expoziţii
precum MOBEE.
În ceea ce priveşte modalităţile de informare în cadrul expoziţiei, se remarcă ideea ca
activitatea legată de cutremure să nu se limiteze la aspecte teoretice, să abordeze şi
aspecte practice, într-un mod interactiv. Activităţile menţionate includ proiecţii,
filmuleţe, jocuri interactive pe computer, postere, grafice, pliante, broşuri
informaţionale, imagini, prezentări teoretice şi activităţi interactive susţinute de
experţi.
O importanţă mare o are şi locul de desfăşurarea al unei astfel de expoziţii, respondenţii
optând pentru şcoală / liceu, loc public (ex. parc), muzee, ca fiind locaţii potrivite
pentru un astfel de eveniment.

Un procent de 54,2% dintre respondenţi consideră că această expoziţie trebuie folosită ca
instrument în activităţile educative.
Întrebaţi cât de importantă este cunoaşterea şi aplicarea regulilor de comportare la
cutremur, un procent de 83,5% consideră că dacă oamenii ar fi corect informaţi de către
experţi, ar reuşi să atenueze efectele unui cutremur asupra vieţii lor şi a familiei.
Pentru a scoate în evidenţă importanţa şi necesitatea unei astfel de expoziţii precum
MOBEE, vom da ca exemplu câteva din răspunsurile persoanelor chestionate:
“Lumea este foarte panicată din lipsa cunoaşterii şi a informaţiilor”
“În timpul unui astfel de fenomen se instaurează haosul, dacă s-ar cunoaşte mai
bine regulile de comportament s-ar putea evita adevărate dezastre”
”Este nevoie de o conştientizare mult mai profundă a efectelor cutremurelor pentru
a minimiza efectele dezastruoase asupra vieţii şi proprietăţii”
“Evident că dacă eşti informat CORECT ştii ce să faci ca să eviţi cât se poate din
consecinţe”
“Seismicitatea ţării impune cunoaşterea fenomenului, iar alte posibilităţi nu prea
sunt. Din păcate şi internetul este plin de informaţii pseudoştiinţifice”

