Para atender às pessoas que têm essa vontade...
A província de Shiga está pensando em como oferecer oportunidades
boas para que essas pessoas possam estudar de maneira ativa e
independente. Para isso, estamos pensando em um ensino que faça
uso de aparelhos eletrônicos e também em como reformular o
conteúdo a ser ensinado. O público principal que estamos pensando
no momento são:
□Pessoas que, por motivos diversos, não puderam concluir os anos de educação
obrigatória.
□Pessoas que, por não poderem ir à escola ou por outros motivos, praticamente
não puderam frequentar ela.
□Pessoas de nacionalidade estrangeira que não concluíram em seu país os anos
de educação considerados obrigatórios.

Experimente！Aula online!
Acessando este Código QR à direita, você pode assistir a uma
aula experimental de 10 minutos por meio de um vídeo
preparado pelo Comitê de Educação de Shiga.
Conheça o yakan chugaku (ginásio noturno)！
Acessando este Código QR à direita você pode ver em vídeo
como é o ginásio noturno, também chamado de Ensino
Fundamental 2 no Brasil.
No momento não existe ginásio noturno na província de Shiga, mas estamos pensando em
criar um espaço abrangente que seja capaz de atender às necessidades diversas das pessoas
que querem aprender.
Acesse este código QR à direita!
Acessando ele, você pode responder a uma enquete
para nos contar sobre a sua vontade de estudar!

Contamos com você!

Contato para dúvidas Divisão de Ensino da Pré-escola, Escola Primária e Ginásio da

Secretaria do Comitê de Educação de Shiga (shiga-ken Kyouiku-iinkai Youshouchu-kyouikuka):
TEL：０７７－５２８－４６６５／FAX：０７７－５２８－４９５３／E-mail: ma10@pref.shiga.lg.jp

（Endereçar à Divisão de Ensino da Pré-escola, Escola
Primária e Ginásio da Secretaria do Comitê de Educação de Shiga (shiga-ken Kyouiku-iinkai Youshouchu-kyouikuka)

【Enquete a respeito do yakan chugaku (ginásio noturno, chamado de Ensino Fundamental 2 no Brasil) e de formas diversas de
estudar】～Fale com a gente sobre a sua vontade de estudar～
Data: Mês

※Faça um círculo no número correspondente à sua resposta.

／Dia

Pergunta １ Marque com um círculo todas as alternativas correspondentes aos motivos de você querer
estudar.
１．Porque não terminei o ginásio (chugakko).
２．Porque terminei o ginásio, mas gostaria de voltar e estudar de novo.
３．Porque quero estudar o que é ensinado nas matérias do ginásio,
como japonês (kokugo), ciências etc.
４．Porque quero aprender a ler e escrever em japonês.
５．Porque quero cursar o ensino médio.
６．Porque é necessário para conseguir determinada certificação profissional.
７．Outros（

）

Pergunta ２ Como você quer estudar?
１．Em algum lugar que seja acessível por ser perto de estação etc.
２．Em algum lugar acessível de carro.
３．No prédio de algum colégio público (shougakkou/chugakkou/koukou).
４．Estudar online de casa ou outro lugar.
Pergunta ３ Que tipo de suporte você precisa que haja para poder estudar?
１．Suporte de algum lugar que possa cuidar dos seus filhos.
２．Suporte para poder assistir às aulas pela internet em casa ou outro lugar.
３．Outros（

）

Pergunta ４ Informações sobre você.（※As informações de contato são opcionais.）
◎Idade １．10～19

２．20～29

◎Cidade em que mora（

３．30～39

５．50～59

）／Cidade em que trabalha（

◎Língua que fala（caso seja estrangeiro）
◎Seu contato（Nome：

４．40～49

（

６．60 ou mais

）
）

／Telefone ou e-mail：

）

