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ANEXA I/2015 

METODOLOGIA DE CERCETARE 

 

Metodologia de cercetare include metode specific fiecarui proiect, dupa cum urmeaza: 

 

SubProiect 1 

 

Interviuri de istorie de viață prin intermediul îmbrăcăminții  

(în acest tip de interviu de istorie de viață, întrebarea ‘unde v-ați născut?’ este înlocuită de 

întrebarea ‘care este primul obiect vestimentar din copilărie pe care vi-l amintiți?’) 

 

Obiecte 

(acest tip de interviu se centrează asupra unui singur sau asupra mai multor obiecte 

vestimentare la alegerea interlocutorului/interlocutoarei, cu condiția ca aceste obiecte să fie 

folosite în diferitele ocazii ale vieții personale și profesionale; interlocutorul/interlocutoarea 

este rugat(ă) să vorbească cât mai amănunțit despre achiziționarea, purtarea și îngrijirea 

acestuia/acestora și despre legătura sa afectivă și senzorială cu aceste obiecte) 

 

Inventar de garderobă 

(acest tip de interviu se centrează asupra componenței garderobei actuale, active și passive, și 

asupra evaluărilor plusurilor și minusurilor ei, urmărind în special să surprindă concretizarea 

în articole vestimentare a imaginii despre cum trebuie să arate o persoană din clasa de mijloc) 

 

Analiza de conținut scris și vizual 

(această metodă de cercetare va fi folosită pentru analizarea blogurilor de modă/stil 

vestimentar, revistelor de modă și altor materiale scrise și vizuale indicate de către 

interlocutorii cercetătoarei ca fiind relevante pentru înțelegerea stilului vestimentar personal 

și cel al clasei de mijloc în general) 

 

 

  

SubProiect 2:  

Interviuri semi-structurate  
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(aceste interviuri vor fi realizate cu persoane relevant pentru acest subproiect, de pildă 

antreprenorii care creează oferta alimentară bucureșteană care se adresează clasei de mijloc) 

 

Interviuri de istorie de viață prin intermediul preferintelor culinare 

(în acest tip de interviu de istorie de viață, întrebarea ‘unde v-ați născut?’ este înlocuită de 

întrebarea ‘care sunt mâncărurile din copilărie de care vă amintiți?’ ’ce vă place să mâncați?’; 

alternative, când interlocutorul/interlocutoarea are pasiune pentru gătit, interviul se va centra 

pe cum s-a dezvoltat această pasiune și ce îi place să gătească) 

 

Analiza de conținut scris și vizual 

(această metodă de cercetare va fi folosită pentru analizarea blogurilor, revistelor de 

specialitate și altor materiale scrise și vizuale indicate de către interlocutorii cercetătoarei ca 

fiind relevante pentru înțelegerea preferințelor alimentare personale și cel al clasei de mijloc 

în general) 

 

SubProiect 3:  

 

Obiecte 

(acest tip de interviu se centrează asupra unui singur sau asupra mai multor obiecte de 

decorație interioară la alegerea interlocutorului/interlocutoarei; interlocutorul/interlocutoarea 

este rugat(ă) să vorbească cât mai amănunțit despre achiziționarea acestuia/acestora și despre 

legătura sa afectivă și senzorială cu aceste obiecte) 

 

Analiză de conținut scris și vizual  

(această metodă de cercetare va fi folosită pentru analizarea conținutului revistelor și site-

urilor dedicate amenalării spațiului de locuit, indicate de către interlocutorii cercetătorului ca 

fiind relevante pentru dezvoltarea stilului personal și pentru înțelegerea stilurilor preferate de 

cătrei cei din clasa de mijloc în general) 

 

Intrebari suplimentare pentru interviul semi-structurat  

1. Care sunt cele mai importante elemente care caracterizează locuirea confortabilă / 

ideală? 

2. Ce vă place la locuința actuală? 

3. Care ar fi inconveniențele acesteia? 
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4. Există printre cunoscuți un proprietar/chiariaș al unei locuințe pe care o considerați 

model? Detaliați, vă rog.  

5. Care sunt cele mai importante elemente de mobilier sau decorațiuni pe care le dețineți 

și de unde au fost achiziționate?  

6. Care au fost factorii care au influențat luarea deciziei de achiziționare? 

7. Care sunt următoarele investiții (mobilier, tehnologie, decorații) pe care planificați să 

le faceți în locuința actuală? 

 

Direcții de continuare a cercetării: 1. Continuarea interviurilor semistructurate cu cupluri dar 

și interlocutori care locuiesc singuri în mediul domestic (pentru a discuta pe marginea 

obiectelor-pivot) și participarea la sesiuni de cumpărare de mobilier/decorațiuni/tehnologie 

domestică. 2. Realizarea de focus grupuri pentru a suprinde in dialog ideile și percepțiile 

despre locuirea clasei de mijloc. 3. Interviuri cu meșteri, designeri, agenți imobiliari și alți 

actori implicați în definirea/re-definirea infrastructurii și a culturii materiale  

 

SubProiect 4: 

Analiză de conținut scris și vizual  

(acest instrument va fi folosit pentru colectarea și interpretarea informațiilor privitoare la 

subiect prezente în cotidianul material dar și în mediul online (flyere, oferte și descrieri ale 

programelor educaționale sau alte produse adresate copiilor, forumuri, rețele de socializare) 

 

Desenul operaționalizat  

(acest instrument va fi utilizat pentru a sublinia momentele esențiale ale cotidianului și 

interacțiunea copiilor cu locurile, persoanele și obiectele marcante ale rutinei unor copii din 

clasa de mijloc. Ulterior, poate servi și drept suport pentru interviuri în adâncime cu copiii) 

 

Jurnalul de familie  

(acest element de colectare a datelor presupune ca părinții împreună cu copiii să țină un jurnal 

pe parcursul unei săptămâni în care să marcheze atât rutina cât și aspectele mai puțin 

recurente în ce privește activitățile copilului, locurile și obiectele utilizate) 

 

Wish-list  
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(acest instrument va lua forma unei liste cu obiectele sau activitățile pe care copilul și le 

dorește. Voi încerc astfel să surprind aspirațiile copilului, mediul relațional și informațional 

în care evoluează, legând aceste informații de noțiunea de clasă socială) 

 

SubProiect 5 

Liste de obiecte de donat 

(acest instrument va lua forma unei liste cu obiectele de donat sau donate și va fi folosit 

pentru o mai bună înțelegere a cum nevoile și dorințele unei persoane din clasa de mijloc sunt 

construite în relație cu un “celălalt în nevoie”) 

 

Biografii de obiecte donate 

(acest instrument prespunea urmărirea obiectelor din faza de căutare, de alegere, donare și 

ulterior utilizare de către cei care au primit obiectele și va fi folosit pentru a suprinde 

dinamica dintre ce își imaginează cel care donează și cel care primește aceste obiecte și a 

clarifica astfel relații de clasă) 

 

Analiză de conținut scris și vizual  

(această metodă de cercetare va fi folosită pentru analizarea prezentării campaniilor și a site-

urilor fundațiilor caritabile în care sunt implicați direct sau indirect interlocutori din clasa de 

mijloc identificați prin conversații informale și interviuri)    

   

 

 

 


