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Της Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου

5 λεπτά...
με την Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου,
διευθύντρια, μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου
Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
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ΤΙ έΙΝΑΙ τα Ινστιτούτα Κομφούκιος; Μη κερδοσκοπικοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί που έχουν
καθιερωθεί με σκοπό την προαγωγή της κινεζικής
γλώσσας και κουλτούρας ανά τον κόσμο, αλλά και
την προώθηση των σχέσεων και την ανάπτυξη συνεργασίας (όπως πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής, εμπορικής) μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών. Κάθε ινστιτούτο είναι συνέργεια μεταξύ ενός
τοπικού πανεπιστημιακού ιδρύματος και ενός ιδρύματος στην Κίνα.
ΠΟΤέ ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου; Στις αρχές του 2014, και
είναι απόρροια της συνεργασίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο Πεκίνο.
Ανήκει στην οικογένεια των 456 Ινστιτούτων Κομφούκιος και των 713 Τάξεων Κομφούκιος.
ΠΟΙΑ έΙΝΑΙ η μέχρι τώρα ανταπόκριση των Κυπρίων; Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μόλις έχει αρχίσει τις εργασίες του και
ήδη παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από
τους Κύπριους όσο και από τους Κινέζους που ζουν
και εργάζονται στην Κύπρο.
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ΠΟΤέ γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Ινστιτούτου Κομφούκιος; Στις 27 Σεπτεμβρίου 2014,
στις 16:00, θα γιορτάσουμε ταυτόχρονα μαζί με 123
χώρες σε όλο τον κόσμο την πρώτη παγκόσμια μέρα
εορτασμού για τα δεκάχρονα της ίδρυσης του Ινστιτούτου Κομφούκιος, με κύριο σκοπό την κατανόηση
και προσέγγιση της κινεζικής κουλτούρας και γλώσσας. Είσοδος Ελεύθερη. Πληροφορίες: 22894305 ή
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@ucy.ac.cy
ΤΙ θΑ ΠέΡΙλΑΜβΑΝέΙ η γιορτή; Η γιορτή θα
έχει τη μορφή φεστιβάλ, ανοικτού για το κοινό,
που θα περιλαμβάνει πολλές κινέζικες δραστηριότητες και κινέζικο φαγητό. Στις δραστηριότητες, στις
οποίες προσκαλούνται να συμμετέχουν μικροί και
μεγάλοι, ξεχωρίζουν ο χορός του λιονταριού και
άλλοι κινέζικοι χοροί, το τραγούδι, η κινέζικη καλλιγραφία, γνωριμία με την
κινέζικη γλώσσα και τα κινέζικα μουσικά όργανα, το taichi και τα μαθήματα ζωγραφικής κινέζικων μασκών. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα
στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη.
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