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Cu tradiţie de la înfiinţare, acum 52 ani, atrage copii cu înclinaţii spre desen ceea ce permite
transpunerea acestor modele în produse vestimentare. De asemenea, prin profilul său, susţine
transpunerea de pe hârtie a modelului în tipare şi apoi în produsul de îmbrăcăminte proiectat.
Competențe generale la nivelul cercului:
Utilizarea tehnicii de coasere în realizarea unor produse textile de complexitate redusa conform
vârstei și nivelului de parcurgere( avansați și începători).
Interpretarea caracteristicilor materialelor textile .
Aplicarea NTSM la activitățile grupei.
Crearea unor modele de produse textile.
Abordarea unei atitudini potrive față de sarcinile trasate și lucrul în echipă.
Aici elevii de la o vârstă mică pot învăţa lucruri practice simple, cum ar fi: coaserea
nasturilor, repararea îmbrăcămintei deteriorate sau rupte, până la a coase pe maşini de cusut
casnice. De asemenea pot realiza jucarii, tablouri decorative utilizând materiale refolosibile sau
deşeurri textile. Acest lucru a contribuit la dezvoltarea îndemânării acestora, a creativităţii
practice, a capacităţii de a vedea în spaţiu, la antrenarea memoriei vizuale, ceea ce oferă copiilor
satisfacţia creării unui obiect cu propriile mâini, prin propriile puteri intelectuale și practice
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De asemenea se poate asigura şi o orientare profesională a elevilor pornind
de la observarea directă a unui număr mic de elevi, comparativ cu efectivul
unei clase.
Valorile și atitudinile formate la activitățile cercului sunt:
• Atitudine pozitivă.
• Toleranță față de colegii din grupă.
• Respect și recunoștință.
• Externalizarea unei conduite morale.
• Participare la activitățile extracurriculare( concursuri, expoziții, etc).
• Contribuție la creșterea prestigiului personal și al colectivului.
În anul şcolar 2016- 2017 elevii au participat la Concursul Național ,,
David împotriva lui Goliat "- Drăgășani, Concursul Interjudețean ”Micuțele
creatoare de modă”- Tg. Neamț, la Concursul International de Creaţie Buzău şi
la Concursul Interjudețean De Artă Textilă,, Floare de Lotus” din Oradea unde
au obţinut numeroase premii.
La nivel local şi judeţean s- au organizat numeroase spectacole, expoziţii
care au prezentat lucrările din timpul anului, iar finalizarea anului de studiu se
realizează prin prezentare de modă, devenită de câţiva ani tradiţională.

