6. Escola – Educação

学校・教育

(1)Koutou Gakkou – Escola de ensino médio
高等学校
O Koutou Gakkou, chamado popularmente de Koukou, não faz parte da educação
obrigatória. Há escolas de ensino médio nacionais, públicas e particulares, e possui
diversos cursos. Para ingressar na escola de ensino médio no Japão é necessário ser
aprovado no exames de admissão da escola. É possível prestar o exame de admissão se
houver a previsão de que irá concluir o Chuugakkou (ensino fundamental intermediário), ou,
se for reconhecido com capacidade equivalente ou superior de formandos do Chuugakkou.
<Informações>
Kouritsu Koukou - Escolas de ensino médio públicas:
・Shiga-ken Kyouiku Iinkai Gakkou Kyouikuka

〈お問い合わせ先〉
077-528-4571

(Comissão Educacional de Shiga Depto de Educação e Escolas)

HP: http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/
・Nagahama-shi Kyouiku Iinkai Kyouiku Shidouka

0749-74-3701

(Comissão Educacional de Nagahama Depto de Orientação Educacional)

Watakushiritsu Koukou - Escolas de ensino médio particular:

Favor consultar o professor
do Chuugakkou.

(2)Aulas de Japonês
日本語教室
As seguintes classes de japonês estão sendo realizadas em Nagahama. Inscrições
abertas para ambas.
●Tanoshii Nihongo (NPO Houjin Nagahama Shimin Kokusai Kouryuu Kyoukai)
Dia e horário: Terças-feiras 19:00hs ~ 20:30hs
Local: Nagahama-shi Tabunka Kyousei Kokusai Bunka Kouryuu House GEO
Taxa do curso: ¥3.200 16 aulas
(Kamiteru-cho 519)
Estilo das aulas: em pequenos grupos com orientação de voluntários
◎Curso de ambiente ¨at home¨, com pouca distância entre alunos e professores.
◎Correspondemos ao teor que cada aluno deseja estudar.
<Informações>
NPO Houjin Nagahama Shimin Kokusai Kouryuu Kyoukai
HP: http://www.nifa.jp/

〈お問い合わせ先〉
TEL/FAX: 0749-63-4400

●Nagahama Unesco Kyoukai (Associação UNESCO de Nagahama)
長浜ユネスコ協会
Dia e horário: Quartas-feiras e sábados 19:00hs ~ 20:30hs
Local: Nagahama-shi Tabunka Kyousei Kokusai Bunka Kouryuu House GEO
Taxa do curso: ¥1.000 4 aulas
(Kamiteru-cho 519)
Estilo das aulas: em grupos de acordo com o conhecimento do aluno [Nyuumon
(principiante), Shokyuu (básico), Chuukyuu (intermediario), Joukyuu (avançado) ]
<Informações>
Nagahama UNESCO Kyoukai

〈お問い合わせ先〉
0749-65-6552
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FAX:0749-65-4586

