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Prezentare generalităţi 

 ETNOGRAFIA (Greacă ἔθνος ethnos = etnic și γραφία graphia = scris) este o știință care clasifică popoarele 

lumii, studiază compoziția, originea și răspândirea lor, urmărește evoluția culturii lor materiale și spirituale, 

moravurile și particularitățile felului lor de viață, legăturile cultural-istorice reciproce etc.. Etnografia isi gaseste 

aplicabilitatea in antropologie si unele ramuri ale sociologiei.  

 ETNO- ethnos „popor, natiune, comunitate etnică, rasă”.  

 GRAFIE (v. -graphien) ,,a scrie, a descrie, a prezenta'';  

 ETNOGRAF -Persoană care se ocupă cu studiul etnografiei, specialist în etnografie.  

 CAIET DE ETNOGRAFIE – iniţial chestionarul era elaborat în scopul colectării de date complete şi 

complexe, ce conţinea întrebări  închise, despre tradiţiile şi obiceiurile poporului, iar treptat acesta şi-a lărgit aria 

de cercetare şi în contextul familiei 

          -Nicolae Densusianu a fost cel care a lansat „Chestionariul despre 

tradiţiunile şi antichităţile ţerilor locuite de români (partea I, în1893 şi partea a doua, în 1895) 

 

 

 



 

Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş) 

 

Caiet de etnografie   

Al cercetătorului etnograf  

…Radu …. 

 din Şcoala 

…Şcoala elementară din Bogdan Vodă…..  

Clasa  

…a III …  

 

 

 

 



 

Caiet de etnografie   

Al cercetătorului etnograf  

………..……………………. 

 din Şcoala 

…………………………………..  

Clasa  

……………………………….……  

 

 



 

Caiet de etnografie    

 

Acest caiet te va învaţa sa  

- Utilizezi un instrument de lucru din domeniul etnografiei  

- Culegi  date multiculturale  

- Păstrezi  şi să promovezi datini, obiceiuri, meşteşuguri 

 

 

 



 

 

Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş)  

 

 

Arborele meu genealogic 

 

                         

 

 

 

 

 

EU  

Radu 

MAMA  

Maria 

BUNICUL  

TATA 

Vasile 
BUNICA  BUNICUL BUNICA 



 

 În primul rând, cine sunt eu?  

Arborele meu genealogic 

 
                         

 

 
 

 

Continuă să construieşti 

 

 

EU 

MAMA 

BUNICUL  

TATA 

BUNICA  BUNICUL BUNICA 



 

Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş)  

 

 

Ţara în care are loc culegerea de date …România… 

Regiunea în care se efectuează culegerea de date …Maramureş…  

Zona de relief ……muntoasă……  

 

 

 

 



 

Acum mergi şi cercetează…  

 

 

Tara în care are loc culegerea de date ………………. ………   

Regiunea în care se efectuează culegerea de date ………….  

Zona de relief …………………………………………………..  

 

 

Mergi şi culege date etnografice şi de folclor ….   

 



 

Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş)  

 

 

DATE  PRIVIND FAMILIA 

Numãr persoane (care locuiesc in casã): …5… 

Componenţa familiei:…tata, mama, Radu şi două surori (Maria şi Viorica)… 

Ocupaţii ȋn familie: …tata – agricultor şi căruţaş, mama – treburi gospodăreşti 
şi ţesături, Radu şi cele două surori -eleve şi participă la treburile 
gospodăreşti… 

 

 

 



 

DATE  PRIVIND FAMILIA 

Numãr persoane (care locuiesc in casã): …………….. 
Componenţa familiei:………………………………..                                          
………………………….………………………………. 

Ocupaţii ȋn familie: …………………………………. 

………………………………………………………….. 

 

 

 



 

Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş) 

DATE DESPRE GOSPODÃRIE 

Localizarea spaţiului de locuit(adresa locuinţei):…Sat Bogdan Vodă… 

Numãr încãperi: ...3.…   

Utilitatea spaţiului de locuit: …bucătărie, 2 camere de dormit… 

Anexe din gospodãrie: …grajdiul animalelor, un pătul pentru grâne şi un 
şopron…                                     

Animale:…2 cai, un câine, găini…… 

Unelte din gospodãrie: …sapă, lopată, seceră, topor, joagăr, plug din lemn… 

 

 

 



 

 

DATE DESPRE GOSPODÃRIE 

Localizarea spaţiului de locuit(adresa locuinţei):                       
……………………………………………………… 
………………………………………………………  
 
Numãr încãperi: ....…   

 

Utilitatea spaţiului de locuit: ………………………  

…………………………………………………………. 



Anexe din gospodãrie: ………………………………    
…………………………….……………………………. 

                                     

Animale:………………………………………………………
…………………………………………………. 

 

Unelte din gospodãrie: …………………………….                                    
………..………………………………………………… 

 

 



Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş) 

DATE PRIVIND OBICEIURILE ZONEI 

Datini şi obiceiuri la Bobotează: …mersul la biserică, Chiraleisa sau Tiralexa - 
grup de copii care merge înaintea preotului şi strigă anumite  strigături 
…  

Datini şi obiceiuri Pascale: …mersul la biserică, hora şi în Duminica  Învierii, dis 
de dimineata, se pune într-un ibric, apa rece, un ou rosu, un ban de 
argint  şi se spală cu această  apă pe fată pentru  a fi roşii  în obraji  ca 
oul şi pentru a avea belşug restul anului …  

Datini şi obiceiuri specifice Sărbatorii Craciunului şi Anului Nou: …mersul la biserică, 
,,Strigatul peste sat'', horele …  

Alte Datini şi obiceiuri specifice zonei/etniei: …horele de sărbători, povestitul l-a 
stradă, cetetele de tineri care se plimbă pe stradă în zilele de 
duminică…  

DATE PRIVIND OBICEIURILE ZONEI 



Datini şi obiceiuri la Bobotează: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
Datini şi obiceiuri Pascale: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
Datini şi obiceiuri specifice Sărbatorii Crăciunului si 
Anului Nou: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
Datini şi obiceiuri specifice Anului Nou: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
 



Alte Datini şi obiceiuri specifice zonei/etniei: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş) 
 



 
 

ALTE DATE ETNOGRAFICE ŞI DE FOLCLOR MULTICULTURALE  
 
 
 

Meşteşuguri (din trecut şi actuale): …tăiatul lemnelor, sculptatul în lemn 
(renumitele biserici de lemn din Maramureş şi porţile tradiţionale),  
ţesutul la război, cusutul iilor … 
 
 

Dansuri populare …Hora  mare dreaptă, Hora în două părţi, Roata fetelor, 
Roata feciorilor, … 

 
 
 
 
 



ALTE DATE ETNOGRAFICE ŞI DE FOLCLOR 
MULTICULTURALE  

 
Meşteşuguri (din trecut şi actuale): 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
 
Dansuri populare 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 

 
 
Exemplu de cum se completează (model o famili traditional românească din Maramureş) 



 
 Însemnari personale, concluzii…  
 În familia tradiţională  din Maramureş după ce copiii îşi terminau  
temele şi treburile  casnice (să dea apă la animale, să ude grădina, să 
aducă lemne de foc etc...) aceştia se îndeletniceau cu diferite  jocuri ca 
: întrecerea cu cărucioare  improvizate,  confecţionarea păpuşilor din 
pănuşi de porumb,  scăldatul, jocuri cu cântece şi zicători  etc. 

 În cea mai mare parte ei îşi petreceau timpul în natură jucându-se 
în gupuri de copii 

 Iar familia  reprezenta  bunul cel mai de preţ al acestora, 
bucurându-se mereu de momentul  în care  puteau  să ia masa 
împreună,  chiar dacă aceasta  nu era prea bogată. 

 

 



 

 Însemnari personale, concluzii…  

 

 

 

 

 

Data: 
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