ISHIKAWA JAPAN NYELV ES KULTURA PROGRAM
1. A programrol altalaban
Ebben a programban olyan egyetemistak illetve felnott (mar dolgozo) szemelyek vehetnek
reszt csoportosan, akik japanul tanulnak. A resztvevoknek lehetosege nyilik japanul tanulni
Japanban, japan csaladoknal elszallasolva, igy kezkozelbol tapasztalhatjak meg a japan
eletet, gyakorolhatjak a nyelvet es kozvetlen kulturalis programokon vehetnek reszt.
A program fobb jellemzoi:


A program hosszusagat a resztvevok kozos igenyehez idozitjuk (1-2 hettol kezdve
akar 3 honapig is tarthat). Mivel rovid program, vizum nem szukseges.



Mivel nem csak japan nyelvi hanem kulturalis programok is vannak, a resztvevok
kozvetlenul

megtapasztalhatjak

es

megismerhetik

Ishikawa

prefektura

termeszetvilagat, tortenelmet es helyi kulturajat.


A resztvevok japan csaladoknal lesznek elszallasolva, igy kozvetlenul atelhetik a japan
eletformat, tradiciokat es a mindennapi japan eletet.

Eddig 1987-tol 2011-ig osszesen 3572 resztvevoje volt a programnak 49 kulonbozo
egyetemrol, 21 kulonbozo orszagbol (peldaul: Amerikai Egyesult Allamok: Princeton
University, Mansfield Fellows Program; Kanada: Université de Montreal; Ausztralia:
Monash University; Kina: City University of Hong Kong, Jiangsu Province Japanese
Language Teachers Group, stb…). Programunk mint kivalo japan nyelv es kultura oktato
program, vilagszerte magas elismerest szerzett.
2. A program reszletei
1. Japan nyelvtanulas
A japan nyelvi orak minden heten hetfotol pentekig (minden hetkoznap, kiveve hetvegek es
unnepnapok) vannak. Egy nap atlagosan 3-4 nyelv ora koveti egymast, a tanitas reggel
9:00-tol kezdodik es altalaban delig tart. A resztvevok japan nyelvtudasuktol fuggoen
kulonbozo csoportokban tanulnak (egy csoportban max. 10 fo). A tanarok az Ishikawa
Japan Nyelvtanarok Egyesulet (石川県日本語講師会) tagjai. A tandij orankent 3000yen.
2. Japan kultura
Minden kulturalis program a japan nyelvorak utan, delutan kerul megrendezesre. A kulturalis
workshopok az International Lounge (国際交流ラウンジ) es az International Salon-ban (国
際交流サロン) vannak, ezeken kivul pedig kulturalis eloadasokra, gyarlatogatasra es
tanulmanyi kirandulasokra (field trips) is sor kerul Kaga es Noto tersegeben.

3. Homestay
A program ideje alatt a resztvevok japan csaladoknal lesznek elszallasolva. Igy meg jobban
lehetoseguk nyilik megismerni es kozelrol megtapasztalni a japan emberek mindennapi
eletet, kulonleges kulturajat es gondolkodasmodjukat. A csaladok mind az Ishikawa
Nemzetkozi Cserekapcsolatok Alapitvanynal ( 石 川 国 際 交 流 協 会 ) regisztralt helyi
onkentesek. Ok alljak a naluk szallasolo resztvevok reggeli es a vacsora koltsegeit, ezert
jelkepes hala osszeget kapnak a resztvevoktol (3000yen/nap).
3. A program koltsegei (az egy fore eso korulbeluli osszegrol ld. a mellekelt pelda kalkulacios papirt)
(1) A resztvevoket
terhelo onkoltsegek

・Utazasi koltseg (repulojegy oda-vissza, utazas Japanon belul: busz, vonat, stb.)
・A japan nyelvora tandij 1/3 resze
・A kulturalis programokon felmerulo anyag (pl. ikebanahoz hozzavalok) koltsegei
・A kirandulasok koltsegei: egy nap/egy ejszaka eseten 15.000yen/fo (szallas,
etkezes, esetleges belepodij muzeumokba,
stb.) , egy nap eseten 4000~15.000yen/fo
(etkezesi koltseg es esetleges belepodijak, stb.)
・A fogado csaladnak fizetett hala penz (egy napra 3000yen/fo)

(2) Tovabbi koltsegek, amiket
Ishikawa prefektura all
・A japan nyelvora tandij 2/3 resze
・A kulturalis programokon valo resztveteli tandij, ill. a ceg/gyarlatogatasokon
felmerulo reszveteli dij
・A kirandulasokra berelt busz koltsege
・A kozos rendezvenyek (交歓会開催)koltsegei
・Osztondij a diakoknak (kiveve: felnott, keresettel rendelkezo resztvevoket) (4+
het eseten: 25.000yen, 8+het eseten: 50.000yen)

【Kalkulacio pelda a program egy fore eso koltsegeirol】
・Ez a pelda egy 10 fos csoport koltsegeit tartalmazza amiben 3 kulonbozo szinten allo japan
nyelvora van.
・A vegso (tenyleges) osszeg esetenkent eltero lehet az itt feltuntetettel.
・Ezen felul a resztvevok kotelesek allni a sajat repulojegy koltseguket, a sajat utazasi koltseguket
Japanon belul (a repulotertol Ishikawaig, oda-vissza) es a program idotartama alatt a mindennapi
ebedkoltseget.
4 hetes kurzus
eseten

8 hetes kurzus
eseten

A teljes osszeg

￥62,600－

￥118,850－

Ishikawa prefektura
fizeti

￥ 38,400－

￥ 75,900－

A resztvevo fizeti

￥ 24,200－

￥ 42,950－

A teljes osszeg

￥81,000－

￥165,000－

Ishikawa prefektura
fizeti

－

－

A resztvevo fizeti

￥ 81,000－

￥165,000－

A teljes osszeg

￥25,970－

￥25,970－

Ishikawa prefektura
fizeti

￥ 10,970－

￥ 10,970－

A resztvevo fizeti

￥ 15,000－

￥ 15,000－

A koltseg targya

Japan tanulmanyi dij

Homestay
(reggeli es vacsora
halapenz a csaladnak)

Tanulmanyi
kirandulas
(ket nap, egy ejszaka)

A teljes osszeg
Kulturalis
workshopok

Osszesen (vegosszeg)

￥

6,750－

￥21,050－

Ishikawa prefektura
fizeti

￥

2,500－

￥ 7,000－

A resztvevo fizeti

￥

4,250－

￥ 14,050－

A teljes osszeg

￥176,320－

￥330,870－

Ishikawa prefektura
fizeti

￥ 51,870－

￥ 93,870－

A resztvevo fizeti

￥124,450－

￥237,000－

￥25,000－

￥50,000－

Osztondij (Ishikawa prefekturatol)

