
Chương trình học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản 
tại tỉnh Ishikawa

１ Giới thiệu sơ lược về chương trình

・ Là chương trình học tiếng Nhật và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua việc ở trọ tại nhà người dân bản xứ
(homestay) dành cho đối tượng là các nhóm xã hội, sinh viên các nước đang học tiếng Nhật.

・ Chương trình có các đặc trưng như sau:

① Thời gian học tập: ngắn hạn, khoảng từ 1, 2 tuần đến 3 tháng tùy theo nguyện vọng của đối tượng tham dự.

② Có nhiều cơ hội học tập, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản thông qua việc tiếp xúc với thiên nhiên phong phú và các 
họat động mang tính lịch sử, văn hóa.

③ Tổ chức chương trình homestay cho đối tượng tham dự nhằm mục đích tìm hiểu văn hóa Nhật Bản cũng như 
tăng cường sự giao lưu với người dân địa phương thông qua cuộc sống hằng ngày

・ Chương trình bắt đầu từ năm 1987, tính đến năm 2012 đã có 3832 người tham gia đến từ 22 nước và 55 trường Đại 
học và các đoàn thể. Chẳng hạn như: Đoàn thể đến từ Đại học Princeton ( Mỹ), Nhóm viên chức chính phủ Liên 
Bang Mỹ Mansfield , Đại học Montreal (Canada), Đại Học Monash (Úc), Đại Học City University (Hồng Kông), Nhóm 
Giảng viên tiếng Nhật tỉnh Jiangsu. Chương trình cũng nhận được nhiều lời khen và sự đánh giá cao tại nước ngoài.

２ Nội dung chương trình

(1) Chương trình học tiếng Nhật

  ・ Thời gian học: mỗi ngày (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) bắt đầu từ 9 giờ sáng, kéo dài từ 3 
đến 4 tiếng.

Mỗi nhóm được phân chia lớp theo trình độ (1 lớp tối đa 10 người)

  ・ Giáo viên giảng dạy sẽ do các thành viên trong Hiệp hội Giáo viên tiếng Nhật của tỉnh Ishikawa đảm nhận. Học 
phí : 1 tiếng 3000 yên.

(2) Chương trình tìm hiểu văn hóa Nhật Bản

  ・ Được tổ chức vào buổi chiều.

  ・  Ngoài việc trải nghiệm văn hóa Nhật bản tại Trung Tâm giao lưu văn hóa quốc tế, còn có chương trình tham 
quan những địa danh mang bản sắc văn hóa Nhật như Noto, Kaga…., các giờ học về văn hóa Nhật bản và chương 
trình tham quan các nhà xường.



   

(3) Chương trình Homestay

  ・ Trong thời gian học tập, đối tượng tham dự sẽ được tham gia chương trình ở trọ tại nhà người dân bản xứ
(homestay) nhằm mục đích trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, tìm hiểu tập quán, suy nghĩ của người dân Nhật 
Bản.

  ・ Host family là những tình nguyện viên của Hiệp hội Giao lưu quốc tế của tỉnh.

  ・ Phí tham gia chương trình Homestay: 1 đêm 3000 yên/1 người (bao gồm cả tiền ăn sáng và tối)

    

３ Chi phí (chi tiết ở bảng dưới đây)

(1) Chi phí tự túc  ・Tiền vé máy bay và tiền đi lại trong nước Nhật
          ・1/3 học phí
           ・Chi phí liên quan đến khóa học văn hóa
           ・Tiền tham quan học tập thực tế: trường hợp tham quan ở lại qua đêm: 15000 yên/1 người 

(bao gồm tiền khách sạn, tiền ăn và tiền vé 
tham quan)

Trường hợp tham quan trong ngày: từ 4000 yên đến 15000 
yên /1 người (bao gồm tiền ăn và tiền vé tham 
quan)

・Tiền ở trọ (homestay): 1 đêm 3000 yên/1 người
           

(2) Chi phí được tỉnh Ishikawa hỗ trợ
・2/3 tiền học phí
・Phí tham quan nhà xưởng, học phí khóa học văn hóa
・Phí thuê xe phục vụ cho việc tham quan học tập thực tế
・Phí tổ chức các buổi tiệc

                   ・Cấp học bổng cho nghiên cứu sinh (ngoại trừ những người đã đi làm) có thời gian học tập 
như sau: từ 4 tuần trở lên: 25000 yên, từ 8 tuần trở lên: 50000 yên



Thông tin chi tiết về học phí
  ・Học phí được tính trên điều kiện: cứ nhóm 10 người sẽ được chia thành 3 lớp .

  ・Ngoài tiền học phí thì cũng gồm một số chi phí khác mà người tham dự phải tự túc.

  ・Những chi phí đó bao gồm: vé máy bay khứ hồi, phí xe đi từ sân bay về đến tỉnh Ishikawa và phí ăn trưa.

Hạng mục Khóa học 4 tuần Khóa học 8 tuần

Chương trình học 
tiếng Nhật

Học phí 62.600 yên 118.850 yên

Số tiền miễn 
giảm 38.400 yên 75.900 yên

Phí tự túc 24.200 yên 42.590 yên

Chươngtrình 
Homestay (bao gồm 
tiền ăn sáng và tối)

Học phí 81.000 yên 165.000 yên

Số tiền miễn 
giảm

－ －

Phí tự túc 81.000 yên 165.000 yên

Chương trình tham 
quan học tập

Học phí 25.970 yên 25.970 yên

Số tiền miễn 
giảm 10970 yên 10970 yên

Phí tự túc 15.000 yên 15.000 yên

Chương trình trải 
nghiệm văn hóa

Học phí 6750 yên 21.050 yên

Số tiền miễn 
giảm 2500 yên 7000 yên

Phí tự túc 4250 yên 14.050 yên

Tổng cộng

Học phí 176.320 yên 330.870 yên

Số tiền miễn 
giảm 51.870 yên 93.870 yên

Phí tự túc 124.450 yên 237.000 yên

Học bổng của tỉnh Ishikawa 25.000 yên 50.000 yên


