
ANEXA II 2015 

INSTRUMENTE DE CERCETARE 

 

GHID DE INTERVIU  

 

1. Ce inseamna pentru dv. clasa sociala? 

 

2. Ce inseamna pentru dv. clasa de mijloc?  

 

(Cu ce asociati clasa de mijloc? Ce este definitoriu pentru clasa de mijloc?) 

 

3. Este clasa de mijloc o categorie sociala omogena?  

 

(Care sunt caracteristicile definitorii de baza? Ce caracteristici pot lipsi din profilul social al 

unui membru al clasei de mijloc?) 

 

4. Exista clasa de mijloc in Romania inainte de 89? 

Daca da, ce relatie exista intre aceasta si clasa de mijloc din zilele noastre? 

 

5. S-a schimbat ceva important la clasa de mijloc in ultimii ani? 

 

6. Cum credeti ca va fi in viitor clasa de mijloc? 

 

7a.  Cine face parte din clasa de mijloc?  

 

7b. Unde locuieste o persoana din clasa de mijloc? 

       Cum isi mobileaza si decoreaza casa? 

       Cum se imbraca?  

       Ce mananca? 

 

7.c Cum iti dai seama daca un copil provine dintr-o familie de clasa de mijloc? 

 

7d. Sunt cei din clasa de mijloc implicati civic? Participa la actiuni de caritate?  

 

7.e. Sunt interesati de viata politica? Voteaza? Participa la proteste? 

7.f. ALTCEVA care merita a fi mentionat? 

 

8. Au existat momente sau situatii in care v-ati definit ca apartinand unei anumite clase 

sociale? 

De ce? 

 

9a. daca se AUTO-DEFINESTE ca apartinand clasei de mijloc 

 

 Aveti rude/prieteni/cunoscuti pe care i-ati defini ca NEapartinand clasei de mijloc?  

 Ce ii diferentiaza de dv?  

 

9b. daca NU SE AUTO-DEFINESTE ca apartinand clasei de mijloc 

 

Aveti rude/prieteni/cunoscuti pe care i-ati defini ca apartinand clasei de mijloc?  

 



Ce ii diferentiaza de dv.?  

 

Ei se definesc ca apartinand clasei de mijloc? 

 

Ati vrea ca alti membrii ai familiei tale sa apartina clasei de mijloc? 

 

Cum ar putea sa ajunga sa apartina clasei de mijloc? 

 

10. Cum va vedeti peste 5 ani? Ce va doriti sa se schimbe in viata dumneavoastra? Ce va 

doriti sa ramana la fel? 

 

 

 

FIȘA DE OBSERVAȚIE 

1. DESCRIEREA MOMENTULUI OBSERVATIEI 

Localizare temporală: momentul zilei, săptămânii, anului.  

Definirea situației de observație: Ce a ocazionat prezența cercetătoarei/cercetătorului în acest 

loc? Cum ați negociat accesul vostru în spațiu și momentul de observație? 

 

2. SPAȚIUL 

Cum este configurat spațiul observat? Unde este amplasat? Ce funcții are? Cum este decorat 

spațiul? Cine l-a decorat? Cum este marcată inchiderea spațiului? Cum se face accesul? Cum 

comunica cu alte spații? 

Unde se plasează spațiul pe continuumul public - privat? Cine și de ce a ales acest spațiu de 

întâlnire? Este un spațiu frecventat în mod obișnuit? 

 

3. OBIECTE  

Ce obiecte sunt prezente în respectivul spațiu?   

Indicii ale ‘locuirii’ și utilizării spațiului. Cât de inteligibil și usor de utilizat este spațiul la 

prima vizită? Care sunt factorii care facilitează / îngreunează înțelegerea? 

 

4. OBIECTE PERSONALE 

Cum este îmbrăcată persoana? Indicatori de status. Particularități vestimentare. Ce mănâncă? 

Ce cumpără? 

 

5. UTILIZAREA SPAȚIULUI ȘI INTERACȚIUNI 

Cine este prezent acolo la momentul observației? Tipuri de actori sociali care populează 

spațiul. Observații privind îmbrăcămintea acestor actori. Observații privind consumul. 



Cine/ce vă facilitează/ghidează înțelegerea spațiului/momentului/interacțiunilor? 

Descrierea persoanelor și a actiunilor lor.  

Cum utilizează spatiul?  

Ce interacțiuni se stabilesc între persoanele prezente? Care este succesiunea acțiunilor 

observate? Proxemică și gesturi.  

Interacțiunea cu cercetatorul: acceptare, schimburi. Contextele dialogice: interlocutorul este 

pasiv/activ etc. 

 

6. PERCEPTII SENZORIALE 

Care sunt senzațiile colectate cu ajutorul simțurilor? 

Repere senzoriale (mirosuri, lumină, sunete, senzații tactile); intensitatea și dinamica lor. 

Cum se leagă acestea de spusele și acțiunile actorilor din respectivul spațiu? / Cum contribuie 

persoanele prezente la crearea acestor senzații?  

Care este senzația dominantă care defineste experiența? 

 

 


