Японски
Написано от administrator
Сряда, 13 Април 2011 07:27 - Последна промяна Четвъртък, 04 Март 2021 15:31

Обучението се извършва на нива /60 уч.ч. по 40 мин./, като на посещение се вземат
по 3 уч.ч., /т.е. 2 астр.ч./

Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение
честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста.

Предлагаме онлайн обучение целогодишно.

Японският език е един от най-древните езици в световен мащаб. Възникнал още
през 6 век, обединяващ няколко различни култури и писмености се нарежда при
най-богатите езици като култура и разнообразие.

Със своите 3 писмености, богата история и култура японският език е добил и
световна слава. Япония е интригуваща и необятна за много нации имайки култура
за пример и подражание а и извор на философия за много хора. Заниманията
включват изучаване на двете японски азбуки Хирагана и Катакана, както и
потапяне в изкуството на изписване на йероглифи Шодо. Ако се интересувате от
кулурата и философията на Изтока, това е чудесна възможност да се научите да
представяте себе си на Японски език и да водите диалог, да се храните с
клечки(Хаши), както и да се докоснете до изящността на чайната церемония (Садо).

Нека се впуснем в приключениетои изживеем Япония заедно!

Обучението се базира на учебника “Minna no Nihongo”: Shokyuu 1 и Shokyuu 2.

Изучената в общо 50-те урока граматика покрива средно ниво на знание по Японски
език (N4), равняващо се на B2 по системата на европейските езици.
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Заедно с учебника, учениците получават помагало с граматическите бележки и
речниковия състав на уроците.

Всеки урок в учебникът Minna no Nihongo е структуриран от:
-

-граматическа част и практика за нея
-примерен разговор демонстриращ граматиката
-разграфена граматика
-самостоятелно упражнение
-упражнение по двойки
-въпроси и задачи

Изучената в първото ниво Shokyuu 1 (25 урока) граматика се равнява на A1-A2
нивата, като в него се учат:
- -Основи и история на Японската писменост: хирагана, катакана, канджи
- -Структура на Японския език като представител на азиатската езикова група прилики и разлики с европейските езици
- -Основни структури на изреченията
- -Граматически частици
- -Основни глаголни форми, времена и спрежения
- -Различни видове прилагателни имена

В следващите 25 урока от Shokyuu 2, равняващи се на B1-B2 следват:
- -Задълбочен анализ на различните видове структури на изречения
- -Допълнителни и разширени граматически частици и глаголни форми и спрежения
- -Изучаване на различните видове всекидневна реч и нейното правилно използване
- -Задълбочен анализ на различните видове глаголни форми и тяхното приложение
в сложно изградени граматически структури
- -Любезни форми и учтив език

След всяка завършена степен, Учебен Център Варна предоставя сертификат за
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завършването ѝ, като след 25-тия урок учениците получават подарък - час по
калиграфия с учителя Ясен Неделчев.

Официален сертификат от Японското посолство за степените се взема чрез
ежегодния, международен тест “Nihongo Nouryoku Shiken”.
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