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Aνακοίνωση 

Διδασκαλία κινέζικης γλώσσας  

από το Ινστιτούτο «Κομφούκιος»  

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

 

Το Ινστιτούτο «Κομφούκιος» ιδρύθηκε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τον Δεκέμβριο του 2018 και αποτελεί 

κοινοπραξία μεταξύ του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της 

Σαγκάης (SISU) και του Οργανισμού Hanban/Confucius Institute 

Headquarters. 

Το «Ινστιτούτο Κομφούκιος» είναι μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός 

οργανισμός που έχει βασικό σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση και διάδοση 

της πνευματικής κληρονομιάς των δύο χωρών.  

Σκοποί του είναι η διδασκαλία και διάδοση της κινέζικης γλώσσας, η 

ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ των 

πανεπιστημίων, η προώθηση του κινέζικου πολιτισμού μέσα από ποικίλες 

πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που θα προσφέρονται στο 

ευρύτερο κοινό του Α.Π.Θ. και της Θεσσαλονίκης. 

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες, καθώς και πολίτες της 

Θεσσαλονίκης ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα μαθήματα, παρακαλούνται 

να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη φόρμα και να την αποστείλουν στη 

διεύθυνση: confucius-institute@auth.gr   μέχρι τις 18/1/2020.  

Τα μαθήματα θα είναι 2ωρα και θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, 

στο  Ινστιτούτο «Κομφούκιος» του Α.Π.Θ., το οποίο στεγάζεται στη Βασ. 

Ηρακλείου 32, 8ος όροφος  (γωνία με πλατεία Αριστοτέλους).  

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και τη δημιουργία των Τμημάτων 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σε ημέρα της εβδομάδας, από Δευτέρα 

έως Παρασκευή 18:00-20:00 και Σάββατο 11:00-13:00. 
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Κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020 θα λειτουργήσουν 6 

τμήματα επιπέδου Α1 (Στοιχειώδης γνώση) με 20 άτομα ανά τμήμα. Οι 

ενδιαφερόμενοι/ες θα παρακολουθούν ένα δίωρο μάθημα εβδομαδιαία.  

Το κόστος εγγραφής για την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020 είναι:  

 100 € για φοιτητές/τριες και  

 150 € για εργαζόμενους/ες πολίτες  

 120 € για άνεργα άτομα 

Το ποσό της εγγραφής πρέπει να καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις:  

1η δόση τον Φεβρουάριο 2020 και  2η δόση τον Απρίλιο του 2020.  

Θα δοθεί προτεραιότητα με την εξής σειρά: φοιτητές/τριες Α.Π.Θ., 

φοιτητές/τριες άλλων Ιδρυμάτων, πολίτες. 

Στις 31/01/2020, θα ενημερωθούν τα άτομα για το Τμήμα, την ημέρα 

και ώρα του μαθήματος.  

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, θα πρέπει να καταβληθεί το 50% των 

συνολικών διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων 

(Δευτέρα, 3/2/20), δηλαδή: 50 € για φοιτητές/τριες, 75 € για πολίτες και  

60 € για άνεργα άτομα 

Επιπλέον, το Ινστιτούτο Κομφούκιος του Α.Π.Θ. θα πραγματοποιήσει 

τις παρακάτω ανοιχτές ημέρες για όσα άτομα ενδιαφέρονται να ακούσουν και 

να μάθουν στοιχεία για την κινέζικη γλώσσα και πολιτισμό: 

Σάββατο 11/01, 11.00 -13.00 

Παρασκευή 17/01, 18.00-20.00 και 

Κυριακή 26/01, 11.00 -13.00  

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων κινέζικης γλώσσας θα χορηγείται 

βεβαίωση από το ΙΚ του Α.Π.Θ.  

You can follow us on facebook: Confucius Institute at A.U.Th 

 

https://www.facebook.com/groups/631212207314424/?ref=group_header

