
 

 

Anexa la adresa nr 1530/12.10.2017 

1.CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: „CURS DE ÎNVĂȚARE A LIMBII CHINEZE – INIŢIERE” 

Public ţintă vizat: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, categorii de 

beneficiari altele decât cadrele didactice. 

Justificare: Cursul de învățare a limbii chineze - nivel inițiere reprezintă una dintre activitățile prevăzute în 

parteneriatul pe care Casa Corpului Didactic Tulcea l-a încheiat cu Institutul Confucius din cadrul Universității 

Transilvania din Brașov. Totodată, reprezintă și o opțiune la nivel local, rezultată dintr-un parteneriat pe care 

autoritățile din județul Tulcea îl implementează împreună cu Ambasada Chinei la București. Activitățile de 

formare oferă elemente de bază ale limbii chineze atât din punct de vedere structural, cât și conversațional, 

precum și prezentarea unor aspecte generale privitoare la civilizația și cultura chineză.  

Programul de formare se înscrie în domeniul învățării limbilor străine și a culturii civilizațiilor din întreaga 

lume, constituind în același timp și o modalitate de a petrece timpul extrașcolar într-un context de învățare 

formal și/sau nonformal.  

Durata (nr. total de ore de formare): 40 de ore 

Curriculum-ul programului 

Competente vizate: 

-Capacitatea de a aplica, selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi metode specifice; 

-Capacitatea de a utiliza concepte și noțiuni însușite pentru dezvolarea capacităților lingvistice; 

-Cunoașterea sistemului de norme gramaticale ale limbii chineze; 

-Competența lingvistică de comprehensiune și exprimare în cod scris și oral, în relația cu diversitatea 

funcțională și de registru a limbii chineze; 

-Competența specifică de structurare a discursului și de utilizare a lexicului specializat; 

-Valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în activități de traducere și interpretare de text; 

-Capacitatea de interacțiune socială în limba chineză. 

Planificarea pe module tematice-timp alocat 

Nr. 

crt. 
Modulul 

Număr 

ore 

1. Pronunţia în limba chineză. Silabe şi tonuri.  4 

2. 
Combinarea silabelor în cuvinte, combinarea tonurilor. Ordinea cuvintelor în limba 

chineză. 
3 

3. Propoziţia interogativă. Propoziţia cu verbul shi. 3 

4. Pronumele interogative 3 

5. Predicatul verbal şi forma interogativă alternativă afirmativ-negativă 2 

6. Exerciții de exprimare orală și scrisă 4 

7. Numeralul. 2 

8. Verbele cu dublu obiect. Obiectul dativ. Verbele modale. 2 

9. Exerciții de exprimare orală și scrisă 4 

10. Activitate de traducere și interpretare de text 4 

11. Exprimarea orală pe o temă uzuală 4 

12. Elemente de cultură și civilizație chineză 3 

13. Evaluarea finală a cursului 2 

Calendarul programului: Semestrele I și II 

Modalități de evaluare: teste de evaluare, activități de traducere, conversații pe teme uzuale. 

2. RESURSE UMANE: 
Formatori: lectori voluntari de naționalitate chineză, colaboratori ai Institutului Confucius din cadrul 

Universității Transilvania Brașov. 

Coordonator program : Ivan Alexandra Mara 

3. CRITERII ECONOMICE  

 Număr total de cursanți: 50 (5 grupe x 10 cursanți) 

 Locația: sediul C.C.D. Tulcea 

 Activitățile de formare vor fi susținute de lectori voluntari. 

 

Director,  

Gabriela NICHIFOR 


