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La pas cu handmade-ul

Îndrăznesc să încep acest articol cu o
întrebare: când mergeţi la un târg
sau vă uitaţi într-un magazin
handmade real sau virtual, pe scurt,
când aveţi contact cu un obiect
handmade, ce gândiţi prima şi
prima dată?

Model cusut
pe etamină
în cadrul
Cercului de
cusături

Mulţi se grăbesc să judece acest lucru
făcând observaţii la adresa preţului, a
modelului, a materialelor folosite, a
calităţii, etc. Puţini ştiu ce se află în
spatele unei perechi de cercei, de
exemplu. Ei văd în faţa lor o pereche
de cercei vândută de un X, care nu are
nici un brand anume şi costă mult.
Când vezi un obiect handmade prima
dată, nu te grăbi să judeci, nu crede că
ştii exact cum a fost făcut, nu te gândi
că ştii povestea din spatele acelui
obiect.
După cum spune şi numele,
handmade înseamnă “obiect
realizat manual”.
În trecut, cele mai multe accesorii
erau realizate de fiecare doamnă sau
domnişoară, în parte din materiale pe
care le avea la îndemână: podoabe
din mărgele cusute, brâuri
tradiţionale, materialele ţesute,
şosetele din lână - toate au fost, în
trecut, realizate de mână şi purtate cu
mare drag şi bucurie.
Persoanele pasionate de handmade
sunt cu adevărat speciale, la fel şi
produsele pe care le realizează cu atât
de multă dăruire şi, din momentul în
care această pasiune este descoperită,
ea devine un mod de viaţă în
adevăratul sens al cuvântului.

“Orice îţi poţi imagina
este real."
Pablo Picasso

Nu pot să spun că sunt o fană înrăită a
handmade-ului, dar mă consider o
persoană îndemânatică, cu o plăcere
mare pentru lucrul manual încă din
copilărie. Privesc handmade-ul ca pe o
metodă plăcută de a petrece timpul
liber. Acesta fiind principalul motiv
pentru care am realizat în trecut, în
şcoală, cercul ,,Fantezie şi Îndemânare”.
Mi-am dorit să arăt copiilor că timpul
liber se poate petrece şi altfel (poţi
comunica, poţi realiza ceva care pe viitor
să îţi aducă atât răsplată sufletească cât şi
financiară).
Din proprie experienţă cunosc faptul că
procesul de creaţie este unul complex,
de aceea apreciez micile imperfecţiuni de
la final, drept detalii ce îmbracă
produsele într-un farmec aparte.
Niciodată preţul unui produs handmade
nu mi s-a părut mult sau puţin. Este atât
cât trebuie să fie. În spatele preţului se
ascunde multă, multă muncă, răbdare,
migală, investiţie, timp.

Am câteva motive pentru care
cumpăr produse handmade:
- susţin talentul şi creativitatea
individual;
- apreciez munca, pasiunea pentru
lucrul manual;
- îmi plac oamenii care fac ceva cu
mânuţele lor;
- fiecare produs este unic, deosebit,
dau o notă personală unui cadou,
spre exemplu.

După ce m-am informat mai mult
despre handmade, după ce am
căpătat ceva experienţă în realizarea
şi vânzarea produselor handmade
am decis să merg în continuare
împreună cu elevii şi o colegă dragă
sufletului meu pe acest drum handmade.
Bucuria finalizării unui produs
vazută în ochii unui elev nu se poate
compara cu nimic. Cu greu au
înţeles câtă muncă şi răbdare
necesită realizarea unei felicitări în
tehnica quilling, realizarea unei
broşe cusute sau a unui pandantiv,
precum şi a unei perechi de cercei.
Dar... momentul răsplătirii nu are
termen de comparaţie.

Prof. Sarivan Anamaria Nicoleta
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Durata cercului:
Activitatea cercului se desfășoară în
perioada octombrie 2019 - iunie 2020
Beneficiari: elevi din ciclurile gimnazial și
liceal ai Liceului Tehnologic Special pentru
Copii cu Deficiențe Auditive Buzău.
COORDONATORI:
PROF.
MARIANA HÎNCU
PROF.
SARIVAN ANAMARIA NICOLETA
Argument
Se cade să lămurim mai întâi
ce înseamnă "handmade”. Aș defini acest
termen ca fiind arta de a crea obiecte pe
care un om talentat și inspirat le realizează
cu mâinile sale.
Cercul nostru, ”Handmade între
tradițional și modern”, își propune să
îndrepte atenția copiilor spre handmade și
mai cu seamă spre handmade-ul de
calitate.
Curiozitaea copiilor este un lucru uimitor,
iar dacă le este stârnită curiozitatea într-un
anumit domeniu, copiii pot fi învăţaţi cu
uşurinţă să facă diverse lucruri, deoarece îşi
folosesc toată puterea lor de muncă. Astfel,
am trezit curiozitatea copiilor prin punerea
lor în contact, mai întâi cu diferite cusături
pe etamină, mai apoi, cu lumea
handmade-ului de calitate. În acest fel
copiii au văzut că talentul şi îndemânarea
în diferite domenii pot folosi la crearea
unor opere de artă, de multe ori.

Ne vom axa pe învățarea cusăturilor de
bază pe etamină / matador, învățarea
coaserii unui nasture și a unui tiv
simplu.
Ne dorim apropierea copiilor de
tradiție, educarea copiilor în direcția
folosirii materialelor ce le sunt la îndemână
pentru a crea lucruri frumoase și
utile.

OBIECTIVE CADRU
1. Cunoașterea și utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse
materiale și ustensile
2. Dezvoltarea capacității de proiectare, executare, evaluare,
utilizare şi valorificare a produselor
3. Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării
4. Dazvoltarea gustului pentru calitate şi penrtru frumos

Prof. Hîncu Mariana
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Luna noimbrie –
Pregătiri pentru
Crăciun

Întâlnirile lunii noiembrie au avut ca
scop pregătirile pentru Crăciun.
Copiii au învățat cusăturile de bază pe
etamină / matador. La început au
învățat să transcrie modelul pe hârtie
specială, apoi să realizeze diferite
tehnici de cusut.
În funcție de pricepere și de
îndemânare, unii au cusut, unii au
transcris modele, unii au pregătit
materialele și au asamblat produsul
final. În aceste întâlniri produsul final a
fost reprezentat de felicitările cu inserții
cusute, cu motive de Crăciun.
De asemenea, în ultima întâlnire a lunii
noiembrie am urat bun venit în
mijlocul nostru celui mai mic membru
al cercului, Andreea, din clasa a III-a,
căreia i s-a alăturat, pe parcursul
întâlnirilor, și colega ei, Miruna.
Spre plăcuta surprindere a tuturor,
Andreea s-a descurcat de minune.

ÎN NOIEMBRIE PREGĂTIRI
DE CRĂCIUN
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Inspirație

FRÂNTURI DE IE
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Foaie verde cu noroc,
Handmade-ul își face loc.
Ttradițional sau modern,
Cu ac, ață și un ghem.
Ie scumpă, românească,
Cusătură din străbuni,
Nu lăsăm să se ofilească
Macii nostri, maci bătrâni.
Prof. Sarivan Anamaria Nicoleta

Când s-au tipărit primele Albume cu modele de ii, unii oameni criticau și spuneau că aceste albume ucid
creativitatea. Dar majoritatea considerau că modelele străbune, cu semniifcații adânci pentru viață, trebuie
să se păstreze negreșit.
Cei care cos cămășile știu sigur cât și cum să împrumute din diferite zone, cât să păstreze și cât să inventeze.
Noi am încercat, prin cusăturile folosite la cerc, să aducem în sufletele copiilor și motive tradiționale străvechi
precum, ”coarnele berbecului”, ”colții lupului” etc.
"Trăim într-o epocă în care obiectele țărănești, având caracter artistic, sunt foarte căutate”,
scria Domnul George Oprescu în 1922, în cartea "Țara Noastră"

INSPIRAȚIE
Prof. Sarivan Anamaria Nicoleta
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Mulțumiri la sfârșit de an

Prin intermediul Cercului de creație
”Handmade între tradițional și
modern” ne-am dorit să realizăm mult
mai mult decât să învățăm copiii să
coase. Am gândit acest cerc ca pe o
oportunitate de a învăța copiii valoarea
muncii lor. Am pus accentul pe crearea
unor lucruri de calitate, care pot aduce
un venit, mai târziu.
Astfel, ne-am dorit să punem bazele
antreperenoriatului în handmade. Am
învățat copiii că un lucru de calitate
poate aduce venituri. Prin urmare, fiecare
s-a străduit să realizeze cusăturile cât
mai bine pentru a putea fi vândute.
Se știe că în handmade este foarte greu
să găsești clienți, Din feriicire, copiii noștri
au fost răsplătiți pentru munca lor cu
ajutorul unor oameni de bine, printre
care, persoanele cu suflet bun de la Forja
Rotec SRL.
Copiii au învățat că, pentru a putea
continua o ”afacere”, o parte din banii
obținuți trebuie reinvestiți. Așadar, banii
obținuți au fost folosiți, o parte, în
achiziționarea materialelor pentru
semestrul următor și o parte ca răsplată
pentru munca elevilor.
Copiii au înțeles atât importanța unui
lucru de calitate, cât și importanța
oamenilor de bine și de aceea au
mulțumit tuturor celor care au
achiziționat produsele lor, inclusiv
doamnei director, Marinov Antoanela,
pentru tot sprijinul acordat.

MOTTO: “FIECARE COPIL PE CARE-L INSTRUIM
ESTE UN OM PE CARE-L CȂṢTIGĂM” -VICTOR
HUGO
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Tutorial - Punct cruce
Tutorialul pe care vi-l propunem este unul pentru
începători - cum coasem în ”punct cruce” pe
etamină sau pe alte tipuri de pânză care permit să
se coase pe ele.
Așadar, pentru început trebuie să știm că această
cusătură se mai numește și punct cruciuliță.
Sunt multe tipuri de cusături care se pot realiza pe
etamină, dar una dintre cele mai frumoase și mai
ușoare tipuri de cusături este cusătura în punct
cruce.
Pentru acum vom vedea cum se realizează doar
cusătura pe orizontală, de la stânga la dreapta și
cusătura pe verticală, de jos în sus.
Cum spuneam mai sus, pentru a realiza acest tip de
cusătură este nevoie de o pânză cu găurele numită
în general etamină, de ac special de cusut, cu
varful bont si urechea mare și ață.

ISSN 2734 – 6137
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Pasul 1
Pentru început, după ce s-au pregătit materialele, pentru a se
lucra mai ușor, se ține pânza pe degetul arătător de la mâna
stângă. Apoi se introduce ața în ac și pentru ca firul să nu iasă
ulterior din pânză se poate face un mic nod. Noi propunem
însă, pentru
siguranță să se folosească ața pusă în două și să se înceapă prin
asigurarea ei pe dosul pânzei, ca în imaginea următoare:

Pasul 2
Se continuă rândul ca în imaginile de mai jos, până unde
este nevoie.

Pasul 3
Când se ajunge la capăt, se începe
coaserea în sens invers, ca in
imaginea de mai jos.

Pasul 4
Dacă modelul o cere, se începe
coaserea în sus, ca în model.

La final, lucrul ar trebui să În încheiere, mai specificăm doar faptul că există scheme de lucru
arate cam așa, ca în
după care se crează diverse modele pe pânză și că se poate ajunge la
coaserea unor lucrări absolut fantastic de frumoase.
fotografia de mai jos.
Succes, copii!!!

Model preluat
de pe internet

Notă! Toate fotografiile, excepție făcând cea menționată,
sunt din arhiva personală.
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Pregătiri de mărțișor

Mărțișorul este un mic obiect de
podoabă legat de un șnur împletit
dintr-un fir alb și unul roșu, care
apare în tradiția românilor și a
unor populații învecinate.
Împreună cu mărțișorul se oferă
adesea și flori timpurii de
primăvară, cea mai reprezentativă
fiind ghiocelul.

În tradiția mărțișoarelor cusute se
obișnuiește a se folosi diferite
motive specifice anotimpului
primăvara: flori de primăvară și
insecte. De asemenea, sunt
apreciate și motivele tradiționale,
dar și cele care descriu elemente
aducătoare de noroc, precum
trifoiul.
Pe măsură ce înaintăm cu
povestea cercului nostru de
cusături, din ce în ce mai mulți
elevi se îndrăgostesc de cusutul
pe etamină / matador și ni se
alătură în întâlnirile noastre
săptămânale.
La întâlnirile ce au
precedat Mărțișorul motivele
vedetă au fost trifoiul și buburuza.
Cusăturile au fost folosite pentru a
realiza diferite broșe-mărțișor ușor
de purtat și foarte drăguțe.

Mărţişorul, un mic obiect prins într-un şnur
alb cu roşu, este oferit persoanelor
apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al sosirii
primăverii.

Prof. Hîncu Mariana
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Tutorial - Quilling -modele

1. Ce este quilling-ul
Această tehnică datează din perioada Renașterii (secolele 14
– 16) când călugării și călugărițele din Italia și Franța o
foloseau pentru a decora coperțile cărților cât și diverse
obiecte de cult. Aceștia recuperau resturile de hârtie aurită
rămase în urma procesului de realizare al cărțlior, le tăiau
fâșii pe care mai apoi le rulau și le modelau.

Quillingul este o
formă de artă care
implică utilizarea
fâșiilor de hârtie.
Rulate în diferite
forme și lipite
împreună, acestea
creează modele
decorative
deosebite.

Sursa foto: internet
• dezvoltă inteligența emoțională
• dezvoltă capacitatea de exprimare
• dezvoltă percepțiile și reprezentările
vizuale
• stimulează creativitatea
• crează stări afective tonice
• facilitează creșterea sociabilității și a
adaptării în societate
• reduce tensiunea și anxietatea
• înlătură frustările și sentimentele
negative

Această formă de terapie folosește
arta ca manieră de exprimare
personală pentru comunicarea
trăirilor, pentru o explorare a
interiorului în scopul creșterii și
armonizării ființei. Rezultatele
obținute sunt benefice atât pentru
trup cât și pentru minte:

Vestea bună este că atât materialele cât și instrumentele
quilling pentru începători le poți realiza tu însuți acasă. Astfel,
poți să testezi dacă tehnica ți se potrivește și dacă te pasionează
cu adevărat.
La nivelul şcolii am coordonat cercul ,, Fantezie și
îndemânare,, în cadrul căruia munca eleviilor a fost răsplătită
prin expoziţii cu vânzare.
Prin intermediul acestui cerc am oferit elevilor un mijloc agreabil şi util de petrecere a timpului liber, care totodată le-a
dezvoltat imaginaţia, fantezia creatoare.
Scopul activităţilor acestui cerc este de a-i învăţa pe elevi cadrul propice pentru formarea unor priceperi şi deprinderi multiple şi
completarea, valorificarea şi consolidarea cunoştinţelor de geometrie.Oferă profesorilor şi o serie de modalităţi de educare a
unor aptitudini şi capacităţi intelectuale foarte preţuite în lumea contemporană, cum ar fi: îndemânarea manuală, imaginaţia,
fantezia, creativitatea,intuiţia, vederea tridimensională, memoria, capacitatea de abstractizare, ingeniozitatea. Secretul acestui
cerc constă în faptul de a dărui şi a împărţi cu alţii. Deoarece, cu îndemânare, transformând acul special în pensulă şi fâşiile
de hârtie în acuarelă, se pot realiza obiecte deosebite de o înaltă valoare artistică.
Copilul de azi îşi însuşeşte cunoştinţe şi deprinderi practice utile adultului de mâine care trebuie să facă viaţa familiei mai
frumoasă şi mai bună, produsele decorative realizate putând deveni, prin comercializare, o sursă de venituri care să contribuie
la rezolvarea problemelor financiare ale familiei.
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Imagini găitoare de la cercul
de creație de anul trecut
”Imaginație și culoare”

“Orice îţi poţi
imagina este
real."
Pablo Picasso
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Pe lângă motivele tradiționale, copiii au învățat și alte motive, inspirate din
viața de zi cu zi

Motive potrivite
pentru felicitări

Modele
pentru medalioane și
broșe
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