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INSTITUTUL CONFUCIUS DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI 
prezentare generală 

 

OFERTA INSTITUTULUI CONFUCIUS PENTRU ȘCOLI ȘI LICEE 

Institutul Confucius organizează, în mod gratuit, cursuri de cultură și civilizație chineză 
în cadrul școlilor și liceelor. La aceste cursuri au luat parte, până în perzent, 2500 de elevi. 

 

 

Caracteristici
•non-profit

•susținut de guvernul chinez

Inaugurat la 
Cluj, la UBB, 

în 2009

•parte a unei rețele de 500 
de institute

•parteneriat cu Zhejiang 
university of Science and 
Technology, China

Scopul: 
promovarea 

culturii 
chineze

•organizarea de cursuri 
(chineza, caligrafie, taichi, 
cultură și civilizație)

•activități culturale (școli de 
vară, festivaluri, expozitii, 
concursuri, etc). 

1 oră/săptămână/grupă

după programul de școală

profesor chinez trimis la școală în 
mod gratuit

îmbinare  de elemente de limbă 
chineză cu introducere în cultura 

chineză (tăieturi de hârtie, pictură, 
caligrafie, muzică, film, etc.) 

elevii și profesorii implicați cursuri 
au posibilitarea de a lua parte la 

ȘCOALA DE VARĂ DIN CHINA

Curs de cultură și 
civilizație chineză
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OBLIGAȚIILE ȘCOLII 

 

 

PAȘII DE URMAT PENTRU DESCHIDEREA UNUI PUNCT DE PREDARE A LIMBII CHINEZE 

 

 

 

 

 

organizarea grupelor de elevi

(15-25 elevi/grupă - de preferat o 
clasă compactă)

organizarea orarului

stabilirea unui profesor responsabil 
cu organizarea cursului și cu 

legătura cu Institutul Confucius

oferirea unei săli de clasă dotată cu 
proiector și calculator/laptop

Curs de cultură și civilizație 
chineză

Demararea cursurilor

Organizarea grupei/grupelor, a orarului , a locației de desfășurare

Stabilirea unei întâlniri cu directorul Institutului Confucius, și semnarea 
acordului de cooperare

Trimiterea unei scrisori de intenție din partea școlii la 
confucius.cluj@yahoo.ro
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CONTACT 

 

 

 

Institutul Confucius  din cadrul Universității Babeș-Bolyai

Teodor Mihali 59, Economica 2, parter, Cluj-Napoca

0264 418 445

Email: confucius.cluj@yahoo.ro

https://www.facebook.com/ConfuciusInstituteUBB/

Website: http://confucius.institute.ubbcluj.ro/ 


