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Sărbători de iarnă
pline de bucurie!
Echipa Institutului
Confucius dorește să
mulțumească tuturor
prietenilor,
colaboratorilor,
partenerilor și cursanților
noștri pentru sprijinul și
susținerea oferite pe tot
parcursul anului.
Vă dorim tuturor un
Crăciun fericit și un an
nou plin de succes și
împliniri!

Institutul
Confucius Cluj
Vizita delegației din China 27-29.11
Între 27-29 noiembrie 2019, Institutul Confucius din cadrul UBB a primit
vizita unei delegații din China, din provincia Zhejiang, delegație care ne-a
vizitat pentru a dezvolta relațiile de cooperare la nivel educațional.
Delegația a fost întâmpinată de Prof.univ.dr. Călin Rus, Prorectorul UBB
responsabil de comunicare, imagine, relația cu presa, relații internaționale.
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Programul delegației a cuprins și o vizită la sediul Primăriei Cluj-Napoca,
unde membrii delegației s-au întâlnit cu domnul Primar Emil Boc.

Delegația chineză s-a deplasat la centrul de predare al Institutului
Confucius din Baia Mare. S-a vizitat Prefectura, Consiliul Județean,
Inspectoratul Județean Școlar din Maramureș și Colegiul Național
“Gheorghe Șincai” - una dintre cele trei instituții de învățământ în care
Institutul Confucius a introdus studiul limbii chineze ca limba a doua
începând cu clasele a 5-a și a 9-a.
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Contact Us

Festivalului Culturii Ceaiului Chinezesc
25.11.2019

Institutul Confucius
Universitatea Babeș-Bolyai
59 Teodor Mihali Street
Economica 2
Cluj-Napoca

0264 418 445
confucius.cluj@yahoo.ro
http://confucius.institute.ubbcluj.ro
Facebook: ConfuciusInstituteUBB
Instagram: Confucius.Cluj

Institutul Confucius a organizat în data de 25 noiembrie 2019 ediția a IX
a Festivalului Culturii Ceaiului Chinezesc. Iulius Mall Cluj-Napoca a fost
gazda evenimentului, iar printre activitățile pregătite pentru public de
către echipa Institutului s-au numărat degustare de ceaiuri chinezești,
ceremonia ceaiului, caligrafie, jocuri și demonstrații de muzică
tradițională chinezească.
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În paralel cu evenimentul organizat în Cluj-Napoca, în aceeași perioadă
au avut loc evenimente similare de prezentare a culturii ceaiului și în
celelalte centre de predare ale Institutului din Arad, Baia Mare,
Hunedoara și Oradea.
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Vizită delegație Chineză
The will to win, the desire to
succeed, the urge to reach your full
potential... these are the keys that
will unlock the door to personal
excellence.
Confucius

6 Decembrie 2019
În Decembrie, Institutul Confucius din Cluj-Napoca a primit vizita
unei noi delegații, de această dată de la Biroul Relațiilor Internaționale și
de la Biroul de Educație al Guvernului Municipal din Ningbo, China.
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Activități centre de predare
If you think in terms of a year,
plant a seed;
if in terms of ten years,
plant trees;
if in terms of 100 years,
teach the people.
Confucius

• Baia Mare
1. Activități de pictură și caligrafie tradițională chineză
Elevilor li s-au explicat noțiunile de bază în arta caligrafiei,
precum tipurile de pensule, semnificația caracterelor și
modalitatea de scriere a acestora.
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2. Activități de pictură tradițională chineză având ca subiecte
principale: ursul panda, bambusul și floarea “mei hua”
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• Bistrița
1. Arta caligrafiei – demonstrație și practică cu elevii de la cursurile
de limbă chineză

• Arad
1. Activități de promovare a cursurilor și activităților culturale
ale Institutului Confucius
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2. Vizionare de film în limba chineză

3. Curs de pictură tradițională chineză – Ursul panda
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• Oradea
1. Workshop de bucătărie tradițională chinezească cu elevii înscriși
la cursurile organizate de Institutul Confucius
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• Hunedoara
Elevii Colegiului Economic “Emanoil Gojdu” din Hunedoara au
învățat arta de a mânca cu bețișoarele în modul în care copiii din China
învață acest lucru: încercând să prindă boabe de fasole cu bețișoarele
pentru a-și antrena dexteritatea și precizia.
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“Wisdom, compassion, and
courage are the three universally
recognized moral qualities of men.”
Confucius

Prezentare și workshop de caligrafie
16.12.2019
În data de 16 decembrie, profesoarele Institutului Confucius din
Cluj-Napoca au susținut o prezentare a Institutului urmată de un
workshop de caligrafie chinezească pentru elevii de la Liceul “Victor
Babeș” din Cluj-Napoca. Aceste activități au avut rolul de a promova
activitățile desfășurate în cadrul Institutului Confucius și de a trezi
interesul elevilor pentru cursurile organizate în cadrul Institutului.
Cursurile pot fi urmate de către elevi în regim gratuit, în urma acordului
realizat între Institutul Confucius și Inspectoratul Școlar Cluj.

