Locais de aprendizado da lingua japonesa na provincia de Nara.
Responsavel

TEL

FAX

2022. 3

Dia e Horario

Local (Endereco)

0742-46-9492
090-3653-4301

Nara Famirii & Furendo

Uematsu
植松

080-6144-1883
0742-35-2262(Adarsh
Sharma)
090-5972-5131（yoshioka）

Niji no Kai Oashisu

Tsujimoto 辻本
Sakanaga 阪長

Tomo Nihongo Juku

cidade
Nara

Nara Nihonngo Juku

Nihongo Nara Wa no Kai

Hashimoto
橋本

Kadowaki
門脇

cidade Yamato Takada-shi
Yamato Zainiti Gaikokujin Nihongo Fujioka
Takada Kooza
cidade
Yamato Koriyama-shi
Yamato
Nihongo Kyooshitsu
Koriyama

藤岡

Maruyama
山

丸

Nara-shi Tyuubu
Koominkan

2000\/ ano (1000\
5ms a pé da estação NARA
In
de abril ao
(Kintetsu), 10ms a pé da estação
Ch
setembro, 1000\ de
NARA (JR)
Po
outubro ao março)

I

qui. 10h a 12h

Nara-shi Tyuubu
Koominkan

5ms a pé da estação NARA
gratis
(Kintetsu), 10ms a pé da estação
(material a parte)
NARA (JR)

Hiragana, Katakana,
I (em
Idiogramas mais
ok
princípio) usados, o japonês pr
ático

Aula particular a consultar Nara-shi Ayameike Kita
Atualmente nao há vaga 3-18-1(casa)

cidade
Sakurai

Takeyama

ＳＩＦＡ (Sakurai-shi
Nakai
kokussai kouryuukyoukai)
中井
Nihongo Salon

Nettowaaku Ikoma
Nihongo no Kai

Ikoma-shi Nihongo
Kyoushitsu

Hanai
華井

0745-22-5333

seg. 13h30 a 15h30
qua. 19h a 21h

Yamato Takada-shi
Shinonome Soogo Kaikan

15ms a pé da estação TAKADA
(Kintetsu /JR)

gratis

0743-53-1151
(ramal 332, 333)

0743-53-1211

dom. 10h a 11h30

Yamato Koriyama-shi
Nanbu Koominkan

5ms a pé da estação TSUTSUI
(Kintetsu)

gratis

Ch

Kashihara-shi Koominkan

15ms a pé da estação UNEBI
GORYOOMAE (Kintetsu)

・gratis
(material a parte)
・5000\/ ano

In
Ch
Po

竹山 0744-23-9908

090-4030-7518

0743-74-1111
(ramal 656)

0744-29-5931

0744-42-2656

0743-72-4677

qua. 19h a 21h
qui. 10h a 12

3mis a pé da estação NARA (JR)

Nara-ken Kokussai Kooryu 6 ms a pé da estação YAGI
sentaa
NISHIGUCHI (Kintetsu)

correspondente a
necessidade do
estudante

gratis

qui. 18h30 a 20h

Takemru Hall

próximo a estação IKOMA
(Kintetsu)

・Matricula 2000\
・300\ /aula

sab. 18h a 19h30

Ikoma-shi Tosho kaikan

10ms a pé da estação HIGASHI
IKOMA (Kintetsu)

qui. 18h30 a 20h

15ms a pé da estação GAKKEN
gratis
HIGASHI IKOMA (Kintetsu)ou
(material a parte)
Ikoma-shi Kita Komyunityii 5ms de ônibus da direção a
Sentaa HABATAKI
TOMIO da estação GAKKEN
KITA IKOMA, descer em JAHAMI
ou MAYUMI-BASHI

ter. 10h a 11h30
ter. 13h a 14h30
um apartamento perto da
ter. 15h a 16h30
estação Higashi -Ikoma
qua. 10h a 11h30
(Kintetsu)
qua. 13h a 14h30
qua. 15h a 16h30 Negoci
ável, exeto para terça e

Nihongo Kurasu Ikoma

Hattori
服部

0743-76-7760
080-3812-8121

qua. 10h a 11h30
sex. 18h30 a 20h

Ogura
小椋

0745-76-2001
(ramal 173)

0745-78-3830

Futakami Bunka Center
correspondente à
necessidade do aluno e do
instrutor
Kashiba Chuo Koominkan

Shibata
柴田

0745-69-2943
080-8521-0463

0745-69-2943

qui. 19h30 a 20h30

contato
TEL 0743-63-1511 FAX 0743-62-5625

ok

tem

-

Creche

Takemru Hall

Katsuragi-shi Shinjo
Community Center

G/I

medio

I/G

introdutivo ao médio ok

iniciante ao avanç
ado

-

-

-

negociável

ok

crianças
podem
5 a 6 atividades anuais de apresentação da
acompanha cultura japonesa(cerimônia de chá, cozinha
r os
japonesa etc.).
adultos.

-

I/G

regular

ok

I

Desde introdutivoa
avançado, classe
p/criaç
as(dependendo do
aluno)

ok

I

iniciante, o nível bá
sico e médio

ok

-

-

-

tem

-

tem

stem
(grátis)

tem

-

a consultar

-

tem

-

a consultar

-

Todos que desejam aprender o japones devem
entrar em contato.
http://nihongonarawanokai.wixsite.com/nihong
onarawanokai

Terá entrevista na hora de inscrição
*favor pedir a pessoa que fala japones no
caso

tem
（N4~N1）

Uma atividade extra mensal (excrusão,
concurso de discurso em japonês ,etc)

-

tem
(deN5aN1)

-

somente p/os residentes ou estudantes e
trabalhadores en cidade de Ikoma.
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000002318.html

I

básico ao avançado

próximo a estação IKOMA
(Kintetsu)

・Matricula 2000\
・250\ /aula

In

I（1：1）

básico ao avançado

gratis

In
Ch
Es

I/G

・3000\/ ano

In

I/G

10 ms a pé da estação Shinjo
(Kintetsu)

tem

Aula em residência é disponível. Instrutores
qualificados por ACTFL, OPI.

I/G

apartir de \6000/ 4
In
vezes por mes

10 ms a pé da estação
Shimoda(Kintetsu)/Kashiba(JR)

ok: contato
obrigatório

sim(a
consultar)

ministramos intercâmbio cultural a cada
3meses.

básico e médio

1 ms a pé da estação HIGASHI
IKOMA (Kintetsu)

10 ms a pé da estação
Shimoda(Kintetsu)/Kashiba (JR)

ok

Outros

-

-

-

iniciante ao avanç
ado

*Lingua de atendimento: In (ingles), Ch (chines), Es (espanhol), Po (portugues),Co(coreano)

Outras escolas de língua japonesa

tem
（deN4aN1）

ok

I/G /via
Skype

I/G

5 ms a pé da estação Daifuku
(Kintets)

0743-74-9100

0743-74-0368

In
Intermediario
Co
Mensalidade 1500\,
90min.de uma aulaO
instrutor

Sakurai Nishi Fureai
Center

qui. 19h a 21h

Kobayashi
小林

Tenrikyo Gogakuin

In

0745-22-6868*

Nara-shi Volunteer
information sentaa

Nihongo no Kai ASUKA

Nome de entidade

In

Desde introdutivo a
avançado

Curso para Classes para
Exame de
aluno de
proficiência de primário e
japonês
ginásio

Principiante
Mensalidade 3000\,
90min.de uma aula

090-8233-9951
(ASUKA)
0743-74-0368
(Kobayashi)

cidade
Blend one
Katsuragi

In

0743-73-7814

cidade
Ikoma

cidade Global Kashiba Nihongo
Kashiba Club

1 aula p/semana: 3000\,
90 min. de aula em grupo
de 2 a 6 iniciantes: Gratis
até a 20a aula. Livro
didatico:"Dekiru Nihongo"
Dia e horario a consultar.

I(1:1)

090-4292-2940

0744-42-9111
(ramal 1262)

Yamazaki
山﨑

7 ms a pe da estacao AYAMEIKE
(Kintetsu)

1500\/ aula (taxa
de material)

qui. manhã e tarde
Principiante
qui. tarde Intermediario
Aula privada qualquer
momento

dom. 10h a 12h
Associacao incorporado
cidade pelo interesse publico
Kashihara Matizukuri Kokussai
Kouryu Center

Visita

dom. 10h a 12h
ter. 18h a 20h

Consulta necessáia,
exceto segunda-feira

090-7885-0895

Nivel de aula

6ms a péda estação de õnibus
Hannasugawara de Nara kotsu
5ms a pé da estação de õnibus
Sugawaranishimachi de Nara
kotsu

0742-46-9492

0742-81-3707
Tsujimoto
0742-487579Sakanaga

Taxa

Nara-shi,
sugawaracho612-3

seg. das13h20, das 15h20
Ueno
上野

Como chegar

Lingua de
atendimen Tipo de
to
aula
possivel

*Tipo de aula: I (aula individual)/G(em grupo)
*Favor ligar diretamente para os responsáveis da entidade caso necessite detalhes.

ok: contato
obrigatório

tem
(deN5aN1)

-

-

ok: contato
obrigatório

tem o reforço gratuito
preparativo
a consultar

-

ok

tem o reforço
ok
preparativo

-

ok; contato
obrigatório

sim(a
consultar)

a consultar

a consultar

Todos os instrutores estão qualificados(Teste
de aptidão para o ensino da língua Japonesa)
http://www1.kcn.ne.jp/~ackin/asuka/

FB：Machiya Nihongo Kyoushitsu
HP：http://www.blendone.org

