
ウクライナ語   Kobe International Community Center（KICC） 

 

神戸市地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 

Дітей  можна 

братй з собою 

 

 

Навчання  під  егідою  професійних  викладачів 

 

1. Початковий рівень  15.11（Вт.）～7.02（Вт.） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Початковий рівень 1  【KA клас】15:00～17:00 

…Для тих, хто зовсім не говорить японською. 

⚫ Початковий рівень 2  【KB клас】10:00～12:00/ 【KNB клас】18：30～20：30 

…може зрозуміти і підтримати просту розмову на побутові теми,якщо співрозмовник говорить 

повільно і розбірливо. 

⚫ Початковий рівень 3  【KC клас】12:30～14:30 

…може розповісти про себе і своє оточення простими словами 

 

2. Уроки читання та письма  26.11（Сб.）～25.02（Сб.） 

 

  

 

 

⚫ Уроки читання та письма 【KW клас】10：00～12：00 

... Для тих, хто завершив 3 рівень початкового курсу, чи має еквівалентний рівень знань.  Головна мета – 

навчитись відправляти повсякденні емейли та LINE повідомлення тощо японською мовою 

 

 

Японська  для  початківців 

*Зимовий потік* 

 

KICC 

(Shin Nagata) 

15、17、22、24、29  Листопада 1、6、8、13、15、20、22、27  Грудня 

5、10、12、17、19、24、26、31 Січня  2、7  Лютого 
 

Це уроки японської для початківців з фокусом на розмовну мову. Використовується підручник 

« Іродорі» 

26 Листопада  3、10、17、24  Грудня  7、14、21、28 Січня 4、18、25 Лютого 

Щовівторка, четверга（Всього 23 рази） 

Щосуботи （12 раз） 
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3. Учасники 
Всі бажаючі віком від 15 років 

 

4. Оплата 
Безконтовно 

 

5. Місце 
KICC 

Asta Kunizuka 1-Bankan, South Building 4F, 

5-3-1, Udezuka-cho, Nagata-ku, Kobe 653-0036 

 

 

6. Подача заявок  
Термін：до 1 листопада (Вт.) 

Відправте наступну інформацію ①～⑨ 

на електронну адресу（Email: nihongo@kicc.jp） 

Тел 078-855-9500（Пн～Пт 9：00～17：00） 

Щодо подачі заявок після зазначеного терміну, звертайтесь до представника центру. 

 

① Бажаний рівень (Виберіть один код, із зазначених  

на лицевому розвороті） 

② Ім'я 

③ Номер учня（якщо є） 

④ Статус проживання（VISA） 

⑤ Національність 

⑥ Адреса（вкажіть номер квартири також, будь ласка） 

⑦ Номер телефону 

⑧ Поштова скринька 

⑨ Мова 

（Буде використано при відправленні пояснювальних матеріалів 

щодо курсу. Виберіть бажану мову зі списку a～n справа） 

 

 

 

 

※Проводяться також уроки онлайн. Подробиці дивіться на листівці 「Sannomiya Nihongo Plaza」 

※Якщо дитина під час уроку шумить, бігає по аудиторії та заважає іншим учням,  

вас можуть попросити вийти.  

 

a Англійська 

b Китайська 

c Корейська 

d Індонезійська 

e Тайська 

f В’єтнамська 

g Іспанська 

h Непальська 

k Філліпінська 

m Португальська 

n Інше  

⑨ 

Посилання Google MAP™  

mailto:nihongo@kicc.jp

