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Εορταστική εκδήλωση του Ινστιτούτου Κομφούκιος
Τθ Κινέζικο Νέο Έτος, γνω

εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς
δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώ
ρες, προσφέροντας ένα ευρύ φά
σμα προγραμμάτων, εκδηλώσε
ων και άλλων δραστηριοτήτων
για την Κινέζικη γλώσσα, τον
πολιτισμό, τις τέχνες και πς επι

στό και σαν Σεληνιακό Νέο Έτος
ή Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ, είναι η
πιο σημαντική από τις παραδο
σιακές κινεζικές αργίες και γιορ
τάζεται και με παραδοσιακούς
χορούς.
Μετά το πέρας της εορταστι
κής εκδήλωσης του Ινστιτούτου
Κομφούκιος, το κοινό θα έχει
την ευκαιρία να γευτεί Κινέζικα

χειρήσεις.

Από την ίδρυση του μέχρι και
σήμερα, το Ινστιτούτο Κομφού
κιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
έχει οργανώσει με επιτυχία διά
φορες πολιτιστικές εκδηλώσεις,
καθώς και εκπαιδευτικές διαλέ
ξεις και σεμινάρια.
Προγράμματα και Μαθήματα
που θα προσφέρονται από το ΙΚ

εδέσματα (δεξίωση μεταξύ των
ωρών 18:3019:30).
Η αποστολή του Ινστιτούτου
Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου Το Ινστιτούτο Κομφού

κιος (ΙΚ) στο Πανεπιστήμιο Κύ
πρου (ΠΚ), το πρώτο που ιδρύ
θηκε στην Κύπρο στις 27 Οκτω
βρίου 2014, είναι μια κοινοπρα
ξία ανάμεσα στο Office of
Chinese Language Council
International (Hanban), του Πα
νεπιστήμιου Κύπρου και του
Beijing Institute of Education

(BJIE). To IK στο ΠΚ ανήκει στην
οικογένεια των Ινστιτούτων Κομ
φούκιος, τα οποία αριθμούν σε
περισσότερα από 460, σε πε

Στο πλαίσιο των εορτασμών για το Κινέζικο Νέο Έτος 2016
(Spring Festival), το Ινστιτούτο Κομφούκιος (ΙΚ) στο
Πανεπιστήμιο Κύπρον διοργανώνει εορταστική εκδήλωση,
ανοικτή για το κοινό, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016,
μεταξύ των ωρών 17:0018:30, στο εστιατόριο του Κτηρίου
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων (κτήριο 1), στην
Πανεπιστημιούπολη (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά).
ρισσότερες από 120 χώρες ανά
τον κόσμο.
Η αποστολή του ΙΚ στο ΠΚ εί
ναι να συνεργαστεί με το δημό

σιο τομέα, πς επιχειρήσεις και

την ακαδημαϊκή κοινότητα τό
σο στην Κύπρο όσο και στην Κί
να, να αναπτύξει ισχυρότερους

στοΠΚ:

* Μαθήματα Κινέζικης Γλώσσας
* Κινέζικα για Επιχειρήσεις
* Μάθημα Επαγγελματικής Ανά
πτυξης για Καθηγητές Κινέζικων
* Φροντιστήρια ένας προς έναν
* Εντατικό Θερινό Σχολείο στην
Κινέζικη Γλώσσα
* Μαθήματα Προετοιμασίας HSK
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε όπως απευθυνθεί
τε στο confucius©ucy. ac.cy
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