
Colaborare intre Institutul Confucius, scolile si gradinitele sibiene
Institutul Confucius din Sibiu va semna la sfarsitul lunii aprilie, un protocol de colaborare cu Scoala 24,
Gradinita nr. 29 si Gradinita nr. 14. Pentru a celebra viitoarea colaborare, prescolarii si elevii sibieni,
impreuna cu profesoarele de limba chineza, au organizat un program cu cantece traditionale si poezii. Din
2007 de cand a fost infiintat la Sibiu, Institutul s-a implicat in numeroase activitati culturale alaturi de
institutiile din Sibiu. `Datorita sprijinului oferit de Universitatea `Lucian Blaga`, Scoala 24 a putut lua
parte la aceasta activitate educationala alaturi de Institut. Colaborarea Institutului cu scoala nostra si cu
gradinitele, a fost sarbatorita printr-un program sustinut de elevi, care au cantat si au recitat poezii ale
scriitorului Lu Xun, si de profesorii Institutului, care au recitat poezii ale lui Eminescu` a povestit
directorul Scolii 24, Mihai Francu. Colaborarea va include si organizarea unui optional cu titlul `61 de
ani de prietenie romano-chineza`. Optionalul va fi tinut cu ajutorul profesorilor chinezi, care isi vor
adapta modul de predare in functie de elevi. `Prin aceste activitati si in cadrul colaborarilor, noi incercam
sa construim un pod al prietenie, intre comunitatea romaneasca si comunitatea noastra, de aceea muncim
la aceasta constructie pentru ca vrem ca ea sa dureze in timp. Am fost incantati de programul pregatit de
copii, am vazut cum se danseaza hora si am invatat mai multe despre traditiile poporului roman. Dupa
Paste vom semna protocolul si atunci procesul de cunoastere reciproca va fi mai intens si va aduce si mai
multe beneficii tuturor` a spus Song Shaofeng, directorul Institutului Confucius. Institutul Confucius din
Sibiu este primul institut deschis in Romania, iar in 2009 a fost deschisa o filiala si la Cluj Napoca.
Institutul Confucius din China are la nivel mondial 282 de filiale, dintre care 94 in Romania. 
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