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Wymagania wobec studenta

Szkoła przyjmuje uczniów z całego świata na wszystkie poziomy zaawansowania,
od całkowicie początkującego do wysoko zaawansowanego.

Jednakże, uczniowie przed rozpoczęciem kursu muszą znać hiraganę,
czyli płynnie rozpoznawać znaki w celu czytania tekstu pisanego.

Umiejętność pisania oraz znajomość słownictwa nie jest wymagana.
Potrzebna znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ( B1),

gdyż m.in. trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Do nas wystarczy tylko zgłosić mailem lub telefonicznie Imię i nazwisko

Aby się zarejestrować, trzeba podać następujące informacje:
- Dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość

- Kurs: data rozpoczęcia, liczba tygodni studiów, przybliżone informacje
o znajomości japońskiego

- Informacje o przyjeździe: data i czas przylotu i odlotu, linie lotnicze, nazwa
wyjścia z lotniska, lotnisko  (informacja ta może zostać wysłana później)

- Zakwaterowanie: preferowany typ, wymagania żywieniowe, palenie tytoniu,
informacja medyczne.

Osoby całkowicie początkujące mogą zacząć naukę w pierwszy poniedziałek
każdego miesiąca w roku oraz w trzeci poniedziałek czerwca, lipca i sierpnia.  

Minimalny wiek ucznia (bez rodziców/opiekuna):
- Szkoła w Fukuoce: od 14 roku życia (poniżej 18 lat należy wybrać opcję :

 pobyt u rodziny lub w akademiku).
- Szkoła w Tokyo: od 18 roku życia 
Minimalny czas pobytu: 2 tygodnie

Maksymalny czas: nieograniczony, zależy od wizy studenta.



Kurs języka japońskiego

Klasy liczą maksymalnie 8 osób.

Każdy student będzie umieszczony w grupie ze względu na swoje
umiejętności językowe. Jeśli będzie tylko jedna osoba o danym stopniu
zaawansowania, zostanie stworzony indywidualny tok nauczania, przy

czym ilość godzin będzie zredukowana.

Większość nauczycieli mówi zarówno po angielsku, jak i po japońsku.
 Angielski używany będzie jedynie w szczególnych przypadkach,

na przykład żeby pokazać kontrasty gramatyczne miedzy tymi językami.
To jest szczególnie przydatne na niższych poziomach zaawansowania.

Zajęcia przede wszystkim ukierunkowane są na praktyczne umiejętności
komunikacji, mówienie i słuchanie.

Terminy rezerwacji

Rezerwacja powinna być dokonana co najmniej jeden miesiąc przed
rozpoczęciem kursu, oprócz terminów wakacyjnych.

Szkoła stara się nie odrzucać studentów, nawet jeśli decydują się zaraz
przed terminem rozpoczęcie kursu. Jednak w okresie letnim większość
miejsc jest rezerwowana z wyprzedzeniem, dlatego wybrany kurs lub

zakwaterowanie może być niedostępne.



Udogodnienia w szkole

Szkoła w Fukuoce:
- 13 klas

- Wspólny salon wypoczynkowy
- Maksymalnie 140 studentów
- Dostęp do: internetu, konsoli

gier, DVD, TV, projektora
biblioteki, darmowej

kawy/herbaty
 

Transport

Szkoła w Fukuoce
Najbliższe lotnisko: Fukuoka International Airport

(5 min. koszt dojazdu do szkoły: 260 yen metrem, -około 1,200 yen taksówką)
Loty bezpośrednie są możliwe z wielu lokalizacji, jednak często wychodzi
taniej poprzez podróż do jednego z bliskich lotnisk, a potem do Fukuoki.

Powszechne tanie opcje:
-  Międzynarodowe przekierowania: Helsinki, Hong Kong, Seoul, Singapore,

Shanghai, Beijing
- Lokalne przekierowania: Tokyo (Haneda or Narita airports),

Osaka (Kansai airport), Nagoya
Najbliższy ekspresowy pociąg/autobus/metro: Stacja Hakata

 (4 min. ze szkoły na pieszo)

Studenci powinni zaplanować przyjazd przed godziną 21:00, aby mieć czas
na dojazd do miejsca zakwaterowania. Jeśli przyjedzie się po tej godzinie, na

pierwszą noc pobytu hotel może być konieczny.

Szkoła w Tokyo:
- 9 klas

- Maksymalnie 90 studentów
- Sale wyposażone w odtwarzacze

DVD, telewizory, tablice sucho
ścieralne, klimatyzację, dostęp do

internetu
 



1. Mieszkanie u rodziny japońskiej
 - Koszt tygodniowy : JPY ¥15,000  (ze śniadaniem) /JPY ¥19,200 (obiadokolacja) 

- Prywatność: Zasady ograniczające godziny powrotu,
konieczność dostosowania się  do wymogów konkretnego domu

- Integracja: Jesteś jak członek rodziny
- Lokalizacja: Daleko od szkoły, średnio 30 min.

- Dostęp do Internetu: Zazwyczaj jest

2. Prywatny pokój w pensjonacie
- Koszt tygodniowy: JPY ¥13,000

- Prywatność: Konieczność dzielenia się udogodnieniami,
Brak obowiązującej godziny powrotu

- Integracja: Dużo osób ze szkoły w pobliżu
- Lokalizacja: Blisko: 10 min tramwajem/ rowerem

- Dostęp do Internetu: Tak

3. Pokój jednoosobowy ze wspólną kuchnią i łazienką
- Koszt tygodniowy: JPY ¥10,000

- Prywatność: Konieczność dzielenia się udogodnieniami,
Brak obowiązującej godziny powrotu

- Integracja: Można się zapoznać z osobą z apartamentu
- Lokalizacja: Całkiem blisko, 10-30 min. metrem/autobusem

- Dostęp do Internetu: Zazwyczaj jest

4. Prywatny apartament
- Koszt tygodniowy: JPY ¥25,000

- Prywatność: całkowita
- Integracja: brak

- Lokalizacja: Blisko, 5-10 min. na pieszo do szkoły.
- Dostęp do Internetu: Tak

(Każda opcja zawiera własny pokój)

Fukuoka

Zakwaterowanie (do wyboru)



Szkoła posiada dwie placówki; ceny są różne; oto porównanie kosztów
kursów krótkoterminowych:

Fukuoka:

2 tyg.
3 tyg.
4 tyg.

Kolejny
tydzień

 Koszty za szkołę     Koszty zakwaterowania *        Łącznie
JPY ¥86,500
JPY ¥119,000
JPY ¥151,500

+JPY ¥32,500

JPY ¥29,500~
JPY ¥39,500~
JPY ¥49,500

+JPY ¥10,000~

JPY ¥116,000~
JPY¥158,500~
JPY ¥201,000~

+JPY ¥42,500~

Tokyo
 Koszty za szkołę     Koszty zakwaterowania *        Łącznie

2 tyg.
3 tyg.
4 tyg.

Kolejny
tydzień

JPY ¥106,500
JPY ¥149,000

JPY ¥191,500~

+JPY ¥42,500

JPY ¥43,500~
JPY ¥55,500~
JPY ¥67,500~

+JPY ¥12,000~

JPY ¥150,000~
JPY ¥204,500~
JPY ¥259,000~

+JPY ¥54,500~

*Ceny uśrednione,  (patrz wyżej - 4 opcje zakwaterowania do wyboru).
Można też wybierać dodatkowe lekcje i warsztaty związane z kulturą japońską.

Są także kursy długoterminowe - od 6 miesięcy.
Informacje podajemy zainteresowanym.

Informacje dodatkowe

  Jeśli chcesz się czegoś więcej dowiedzieć
napisz do nas lub zadzwoń
  kontakt@fundacja-ai.pl

602 309 547


