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Educação japonesa
○ Como estudar a língua Japonesa
Há cursos, aulas, e escolas da língua japonesa.
Nas escolas, as aulas da língua japonesa são pagas.
Nos demais, há locais com aulas gratuitas ou pagas, mas preços bem reduzidos, os quais são
ministrados por associações ou grupos de japoneses. Mais informações a respeito dirija-se à
Associação de Intercâmbio Internacional de sua região.
A Fundação de Interesse Público Associação Internacional da Cidade de Nishinomiya realiza cursos da
língua da japonesa, ministradas por voluntários, cujas aulas são em grupos ou individuais.
· As aulas são pagas e divididas em dois períodos: primavera e outono.
· As aulas individuais são realizadas uma vez por semana, durante 6 meses. A inscrição é aceita em
qualquer época. Preço por semestre: 2000 ienes.
Mais informações: Zaidan Houjin Nishinomiya-shi Kokusai Kouryu Kyoukai
(Associação Internacional da Cidade de Nishinomiya) tel.: 0798-32-8680
atendimento das 9h45 às 18h (exceto às terças e feriados)
http://www.nishi.or.jp/homepage/nia/

○ Teste de Proficiência da Língua Japonesa
(1) O que é Teste de Proficiência da Língua Japonesa
O teste é realizado em várias grandes cidades do país ou no exterior. Este teste tem por objetivo
avaliar o conhecimento do nível da língua japonesa ao estrangeiro, cujo teste é submetido somente por
aqueles que o idioma nativo não é o japonês.
No Japão, este teste é realizado pela Fundação de Interesse Público Associação Educacional
Internacional Japonesa. No exterior é realizado pela Fundação Japão.
(2) Conteúdo do Teste
O teste é dividido em 5 níveis. dos quais você pode escolher, de acordo com a sua habilidade de
língua japonesa. Cada nível consiste de conhecimento do línguagem, os Kanjis, vocabulário,
compreensão auditiva, compreensão de leitura e comprensão gramaticais. Para obter mais
informações, consulte sites abaixo.
(3) Mais informações
[1] (Teste no Japão)
Centro de Atendimento ao Teste de Proficiência da Língua Japonesa
http://info.jees-jlpt.jp
Tel: 03-6686-2974
[2] (Teste no exterior)
Centro de Teste de Língua Japonesa Fundação Japão
http://www.jlpt.jp/
Fax: 03-5367-1025

