
Inițiere în Ikebana, arta japoneză a aranjamentelor florale 

 

Informații generale 

Perioada derulării 

cursului: noiembrie 2013 

– martie 2014 

Perioada de înscrieri: 

până pe 2 noiembrie 2013 

(inclusiv). 

Taxe de participare: 90 

lei/ lună (taxa echivalentă 

primei luni de curs se 

achită la înscriere) 

Taxa include materialele 

de documentare utilizate în cadrul cursului, dar nu și materialele vegetale și auxiliare utilizate 

la lecțiile practice. 

 

Acte necesare la înscriere: 

Buletin de identitate sau Certificat de Naștere 

Fișă de înscriere (disponibilă  gratuit la înscriere) 

 

Număr de locuri disponibile: 24. Locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierilor. 

 

Scurtă descriere a cursului: 

Cultura japoneză și-a desăvârșit dragostea pentru frumos și natură într-o adevărată 

artă: Ikebana, arta aranjării florilor. Cursul prezent își propune să-i inițieze pe cei  interesați în 

tainele acestei arte, pornind de la realizarea unor aranjamente simple și continuând cu 

elaborarea creațiilor ikebana moderne.  

În urma absolvirii cursului, studenții vor putea realiza compoziții florale de excepție,  

care vor aduce armonie și frumusețe în sufletele privitorilor. 

 

Obiectivul general al cursului: Deprinderea cunoștințelor și abilităților teoretice și practice 

necesare realizării compozițiilor florale moderne. 

 

 

 



 

Competențe și deprinderi dobândite în urma cursului 

La finalul cursului, absolvenții vor fi capabili să: 

- Cunoască principiile generale de menținere a plantelor tăiate; 

- Cunoască materialele, instrumentele și tehnicile utilizate în realizarea creațiilor 

florale; 

- Proiecteze și să realizeze compoziții florale armonioase. 

 

Alte oportunități: 

- Absolvenții își vor putea expune creațiile în cadrul unei expoziții de artă florală; 

- Participanții pot avea șansa participării la seminarii cu maeștri Ikebana din 

străinătate. 

 

Cui se adresează cursurile: 

- Tuturor persoanelor pasionate de frumos și natură, indiferent de vârstă și ocupație; 

- Celor pasionați de cultura japoneză tradițională și modernă; 

- Celor ce doresc să-și realizeze propriile aranjamente florale, pentru diferite ocazii; 

- Celor care doresc să-și întemeieze o afacere în domeniul comercializării florilor și 

aranjamentelor florale sau în cel al organizării de evenimente.  

 

Scurta prezentare a curriculum-ului cursului:  

Introducere în arta aranjării florilor 

Secrete ale menținerii vieții florilor tăiate 

Tehnici și instrumente utilizate în arta florală 

Aranjamente Ikebana de bază (Moribana, Nageire, Jiyuka) 

Aranjamente florale moderne pentru diferite ocazii. 

 

Mod de organizare a cursurilor: o ședință săptămânală de aproximativ 2 ore.  Fiecare 

întâlnire presupune și o parte practică, în care studenții vor realiza, sun îndrumarea 

profesorului, creații ikebana. Cursurile se vor desfășura în week-end. 

 

Evaluare finală: 

Evaluarea va consta dintr-o probă teoretică și una practică, notate fiecare cu maxim 50 de 

puncte. Pentru absolvirea cursului, studenții trebuie să însumeze cel puțin 70 de puncte  la 

cele două probe de examen. 

 

 

Pentru mai multe detalii și înscrieri:   

0742 027 153 

 



 

Galerie foto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


