
Chestionar 

 

Eveniment  

Natură și biodiversitate în zona Sebeșului  

 

Expoziţie temporară organizată în cadrul proiectului cultural   

La muzeu și la școală. Cursuri alternative de Istorie Naturală 

  

1. De unde ați aflat despre această expoziție? 

• Ziare  

• TV 

• Prieteni 

• Rețele de socializare 

• Site-uri de știri 

• Radio 

• Alta sursă 

 

2. Înainte sa veniți la această expoziție cat de interesată/interesat ați fost de genul acesta de 

eveniment? 

• Foarte interesat/interesată 

• Așa și așa 

• Putin interesat/interesată 

• Foarte puțin interesat/interesată 

• Deloc interesat/interesată 

 

 

3. Cat de mulțumit sunteți de lucrurile pe care le-ați văzut in cadrul acestei expoziții? 

• Foarte mulțumit 

• Mulțumit 

• Putin mulțumit 

• Deloc mulțumit 

• Nu știu/nu răspund 

 

4. Considerați ca acest gen de evenimente dezvoltă preocupările culturale ale copiilor 

dumneavoastră ? 

• Da 

• Nu 

• Nu pot aprecia 

• Nu știu/nu răspund 

 



5. Considerați că în domeniul cultural, expozițiile on-line trebuie organizate 

• Mai des 

• Mai rar 

• Nu ar trebui organizate deloc 

• Nu știu/nu răspund 

 

6. Cum apreciați evenimentele de acest gen? 

• Foarte bune 

• Bune 

• Mai puțin bune 

• Inutile 

 

7. În perioada pandemiei, considerați ca evenimentele de acest gen ar trebui organizate: 

• Mai des 

• Mai rar 

• Nu pot aprecia 

 

8. Ați recomanda prietenilor dumneavoastră sa vina la astfel de evenimente? 

• Da 

• Nu 

 

9. Veți vorbi cu familia, prietenii, colegii dumneavoastră despre ceea ce ați văzut azi aici? 

• Da 

• Nu 

 

10. Înainte de apariția SARS-COV2, cât de des obișnuiați să participați la evenimente culturale? 

• Săptămânal 

• O data pe luna 

• O data la trei luni 

• De câteva ori pe an 

 

11. Spațiul în care a fost organizată expoziția reprezintă după părerea dumneavoastră un spațiu 

potrivit? 

• Da  

• Nu  

• Nu pot aprecia 

• Nu știu/nu răspund 

 

12.  În perioada pandemiei, credeți ca acest gen de proiecte culturale ar trebui finanțate ? 

• Mai des 

• Mai rar 



• Nu pot aprecia 

• Nu știu/nu răspund 

 

13.  Va rog sa dați o nota intre 1 si 10 expoziției pe care ați văzut-o: 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

• 8 

• 9 

• 10 

 

 

 

Vârsta: ………. 

 

Sex:      M    F 

 

Ocupația:     angajat         șomer      pensionar        elev         student           fără ocupație  

 

Mediu de rezidenta:   Urban         Rural 

 

Educația:  gimnaziu       scoală profesionala      liceu       facultate     masterat      doctorat 


