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Publicamos as últimas informações das atividades de imigração da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka.
Cerimônia de encerramento para bolsistas descendentes de imigrantes e experiência da cultura japonesa
No dia 15 de março, realizamos uma cerimônia de formatura para os bolsistas descendentes de imigrantes. Devido à
influência do novo coronavírus, apenas os responsáveis relacionados participaram, mas os bolsistas anunciaram sobre o que
aprenderam na universidade durante um ano usando o Power Point e como interagir com os amigos.
Antes disso, os estudantes fizeram uma visita ao vice-governador Masaru Eguchi, agradecendo-lhe por concluir seu
programa de estudo no exterior e relataram sua vida de um ano em Fukuoka. Receberam palavras de encorajamento do vicegovernador Eguchi: “Por favor, faça o seu melhor em seu país de origem”.
Além disso, uma experiência de vestimenta de quimono e uma cerimônia do chá foi realizado em “Shofuen” na cidade de
Fukuoka, organizada pela Associação de Famílias de Imigração da Prefeitura de Fukuoka. Os bolsistas patrocinados pela
prefeitura vestiram quimono e fizeram uma apresentação para os membros. Aprendendo sobre o costume, a história e a
cultura da cerimônia do chá enquanto tomava chá. Aliás, no dia do evento, o ex-governador de Aso, que se entusiasmou em
convidar os estudantes, participou do evento.

Cerimônia de encerramento

Chamada de cortesia para o vice-governador Eguchi

Vestimenta de quimono e experiência de cerimônia do chá

Foi criado um vídeo apresentando a prefeitura de Fukuoka para crianças
Devido à disseminação da infecção pelo novo coronavírus, o projeto de
convidar os futuros líderes do Kenjinkai foi suspenso pelo segundo ano
consecutivo, e para que as crianças do Fukuoka Kenjinkai do exterior
aprendam o máximo possível sobre o charme de Fukuoka e para aumentar as
chances de as crianças criarem interesse pelo Japão e Fukuoka, foi elaborado
um vídeo chamado “Vamos conhecer Fukuoka!” em que apresenta a província
de Fukuoka. Este vídeo foi elaborado com a colaboração de várias pessoas da
província de Fukuoka.
Esse vídeo apresenta os pontos turísticos de Fukuoka, a comida típica,
artesanato tradicional e as festividades, e foi feito para que mesmo as crianças
que não entendem japonês possam apreciar visualmente. A legenda foi feita
em 4 idiomas (japonês, inglês, espanhol, português).
Esse vídeo, daqui para frente, será utilizado como material de preparação
antes da visita ao Japão para os participantes dos futuros líderes do Kenjinkai
e bolsistas.

Foram realizadas palestras por membros do Fukuoka Kenjinkai no exterior
No dia 23 de janeiro (domingo) tivemos uma palestra online da Tailândia feita pelo
associado da Associação Fukuoka da Tailândia o Sr. Yasushi Odahara para as pessoas que
se inscreveram antecipadamente tendo como o público alvo os jovens. Esta palestra
obteve como tema “Tornar-se uma pessoa que possa desempenhar globalmente – minha
trajetória desde quando eu era um colegial em Fukuoka até trabalhar como apoiador para
os japoneses na Tailândia”. Fizemos uma enquete após a palestra, e recebemos os
seguintes comentários: “Estabeleci uma meta mais realista de como quero ser no futuro”
(jovem menos de 20 anos), “Senti que precisamos ir para o exterior o mais cedo possível”
(jovem menos de 20 anos), “Acho que consegui ouvir a realidade do Japão que foi
deixado para trás que ouvimos nas ruas” (na casa dos 50), “O conteúdo foi interessante,
não só para os jovens, mas se os pais ouvissem também” (na casa dos 50). Além disso, na
quarta-feira, 16 de março, foi realizada uma palestra para 530 alunos do ensino médio
Chikushidai particular da cidade de Dazaifu.
O seminário para jovens utilizando a rede dos associados da província de Fukuoka que
atuam no exterior, foi realizada através de três palestrantes. Obrigado pela colaboração de
todos.

