
Ghid de documentare: Meserii   
de altădată 

1. Cum alegi meseria pe care doreşti să o prezinţi? 
 
• Poţi începe prin a discuta despre meseriile de altădată cu bunicii sau alte persoane cu multă 
experienţă din familia ta sau din comunitate: îşi amintesc de meserii, meşteşuguri aproape uitate 
în localitate? Dacă este posibil, descoperă în comunitatea ta un meşter care păstrează tradiţia în 
atelierul sau, o persoană care cunoaşte secretele unei vechi meserii.  
 
• Poţi să te uiţi şi pe lista noastră de meserii de demult. Află care dintre ele s-au practicat în 
localitatea ta: poate pe lista noastră se află chiar meseria despre care ţi-ar plăcea să scrii! 
 
• Când alegi, caută o meserie veche, rară, pe cale de dispariţie, care să aibă o istorie deosebită şi 
să fi fost utilă la vremea ei. Alege un subiect care te atrage şi despre care îţi face plăcere să te 
documentezi, să ne povesteşti. 

Pas 2. Cum te documentezi şi îţi organizezi datele? 
 

Vizită la atelierul meşterului 
•Dacă ai găsit în apropiere un atelier unde meşterul păstrează tradiţia, pregăteşte vizită 

cu atenţie. Ai grijă să-ţi iei aparatul de fotografiat, camera de filmat, caietul de notiţe. Gândeşte-
te la întrebările pe care le vei pune, la obiectele care trebuie fotografiate. Poţi chiar să le notezi 
pe hârtie ca să nu uiţi de ele. 

•Află cât mai multe despre obiectele rezultate, utilitatea lor pentru comunitate, 
procesul de fabricaţie al obiectelor, uneltele folosite. Află istoria meseriei, povestea familiei de 
meşteşugari. Inventariază uneltele meşterului: cum se numesc, la ce folosesc, precum şi tipurile 
de obiecte rezultate şi utilitatea lor. 

•Fotografiază atelierul, uneltele, obiectele rezultate din cât mai multe unghiuri şi 
perspective. 

•Dacă se poate, încearcă să petreci o zi în atelierul meşterului, pentru a învăţa tainele 
meseriei.  Nu uita să întrebi care sunt regulile de conduită în atelier şi ai grijă să le respecţi 
întocmai. 

Documentarea la bibliotecă sau pe internet 
•Organizează datele adunate pe categorii , câ să-ţi fie uşor să le prezinţi după aceea.  Ai 

tot ce-ţi trebuie? Nu ezita să mergi la biblioteca din localitate sau să te documentezi pe internet 
ca să completezi proiectul cu informaţiile care lipsesc. Notează sursa informaţiilor tale: titlul 
cărţii din care ai citit sau adresa website-ului unde ai găsit lucruri interesante. În proiectul tău, 
ele se vor numi surse bibliografice. 



Interviuri cu persoane din comunitate 
•Poţi discuta şi cu alte persoane care au fost contemporani cu meşteşugarii, i-au 

cunoscut sau au folosit obiectele create de ei.  

Pas 3 Fă-ţi prezentarea 
•Prezintă ordonat, clar, în cuvintele tale, informaţiile pe care le-ai aflat despre meseria aleasă. 
 
Recomandări pentru realizarea proiectului de care trebuie să ţii cont atunci când vei pune totul 
pe hârtie 
•Răspunde la câteva întrebări importante: 

o În ce constă meseria/meşteşugul? 
o cine o face? 
o care e rezultatul meseriei? 
o utilitatea meseriei în perioada când era practicată 
o de unde îşi lua materia prima ? 
o cine îi era client ? 
o cum era plătit ?  
o cum se transmitea meseria la următoarea generaţie ? 
o de ce crezi că  a dispărut ? Ce meserie i-a luat locul ?  
o rolul, statutul, simbolul meşterilor şi meseriei lor în comunitate atunci demult 

• Documentează-te: 
o Poţi face fotografii: fotografiază atelierul, meşterul, uneltele, obiectele 
o Poţi culege date fizice: poţi măsură, descrie, inventaria obiectele, uneltele folosite 
o Poţi filma procesul de fabricaţie 
o Poţi face interviuri cu meşterii în viaţă sau cu cei în vârstă din localitatea ta care 

au fost contemporani cu meşterii 
o Poţi fi ucenic pt o zi în această meserie - lângă un specialist - filmează această zi  

• Adaugă o poveste. Poate fi: 
o Povestea obiectului rezultat; 
o Povestea familiei de meşteşugari; 
o Povestea meşteşugului (cum a apărut, perioada de înflorire etc). 

• Scrie despre continuitatea meseriei: 
o Mai este utilă? 
o Cui poate folosi? 
o Tu cum propui să o reînviem, să o promovezi ? 

Exerciţiu de imaginaţie (facultativ) 
1. Reconstruieşte trecutul - o zi din viaţă meşterului şi a comunităţii acum 100 de ani ...  
2. Imaginează-ţi viitorul - cum ar arată comunitatea ta peste 100 de ani dacă meseria această ar 
prinde viaţă. 
 
Nu este obligatoriu că prezentarea ta să conţină toate recomandările de mai sus: nu este nici o 
problema dacă nu ai camera de filmat sau nu găseşti în zona ta un atelier al meşterului.  
Alege ideile care îţi plac din recomandările noastre şi construieşte-ţi prezentarea cu datele pe care 
le-ai obţinut. 
 
Trimite-ne proiectul tău! 



• Înscrie proiectul pe www.didactic.ro şi urmăreşte sfaturile specialiştilor. Ai timp să îmbunătăţeşti 
proiectul şi să-l completezi până la încheierea concursului. 


