Khóa học buổi tối

（ Dành cho học sinh khóa ngắn hạn ）
3
tháng

186.000yên

※ Trường hợp cần thị thực visa (giấy mời), cần đóng phí đế phát hành giấy mời dự phòng (30,000 yên）

Tạo dựng môi trường học giống như môi trường bên
ngoài thực tế「lớp học thực tế bên ngoài」để giúp học
viên luyện tập thành thạo tiếng nhật để「có thể vận
dụng bên ngoài thực tế」.

Thời khóa biểu lớp học

17：30〜21：00

Lớp buổi

● Sơ cấp I, II

● Trung cấp , Thượng cấp

Những giờ học sẽ bắt đầu trên cơ sở vận dụng hoàn cảnh thực tiễn!
Sơ cấp I, II
Sử dụng giáo trình sơ cấp 「AAA」và「3/2/1」! Giờ học sẽ là những giờ
thực hành tiếng nhật, giờ học từ vựng, luyện tập hội thoại cơ bản. Tại sơ
cấp I với mục tiêu để người học có thể kéo dài hội thoại trên cơ sở hỏi,
đáp liên tục, tại sơ cấp II sẽ nhằm mục tiêu để người học có thể giải
thích, diễn giải một cách cụ thể về gia đình, tương lai, giấc mơ và những
vấn đềxung quanh.

Trung cấp , Thượng cấp
Nhằm mục đích giúp cho người học có khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ
dùng trong đời sống hàng ngày bên ngoài trường lớp. Có khả năng lựa
chọn ngôn ngữ cho phù hợp với từng hoàn cảnh ngay tại thời điểm đó,
chúng tôi đưa vào sử dụng giáotrình gọi là「tiếng nhật qua phim ảnh」,
giờ học là những những giờ xem phim thực tế. Ngoài ra rất nhiều du học
sinh sinh sống tại osaka gặp khó khăn「bứctường ngôn ngữ địa
phương」nên để trợ giúp các em về điều đó chúng tôi còn tiến hành cả
giờ học về ngôn ngữ vùng kansai.

Quỹ Nghiên cứu Học tập Suốt đời Quốc tế /
Trường ủy nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Tiếng Nhật (Pháp nhân tài chính)

Học viện Quốc tế J

〒550-0012 大阪市西区立売堀 1-1-3
E-mail：info@jcom-ies.co.jp
http://jcom-ies.co.jp/vn/

Cảm tưởng, nhận xét của học sinh
Rất là thú vị! Thông qua chương trình đào tạo này có thể học được những
tiếng nhật sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nên tôi nghĩ những giờ học
này thực sự có ích. Hôm trước tôi có đến viện thẩm mĩ và tại đó tôi đã có
thể vận dụng tiếng nhật mà tôi đã học thông qua khóa học này, tôi thực sự
rất vui vì điều đó!

Học tiếng nhật qua bài hát, qua phim ảnh vừa có thể thư giãn
vừa có thể học hiệu quả. Trong giờ học cũng có những bài giảng
về ngôn ngữ địa phương vùng Kansai nên tại chỗ làm thêm khi
sem pai chỉ dạy công việc vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ đó.

Ngày đàu tiến khi học tiếng nhật tôi đã rất hoảng sợ khi cố gắng dùng tiếng
nhậttrò chuyện với người nhật, nhưng thông qua giờ học, lặp đi lặp lại
những giờ luyện tập hội thoại nên tôi đã trở nên tự tin rất nhiều. Đến bây giờ
tôi đã có rất nhiều người bạn nhật! Vì thế tôi khuyến khích bạn nêm tham
gia khóa học này!

Chúng tôi đã tiến hành xác nhận ý kiến của những bạn học sinh trong thực tế đã học tiếng nhật tại lớp học buổi tối!

●Bạn có nghĩ rằng bạn đã có
thể sử dụng được tiếng nhật？
Không có sự
thay đổi rõ rệt .
7％
Tôi đã có thể nói
chuyện chút xíu bằng
tiếng nhật
28％
Tôi đã có thể nói
chuyện bằng tiếng nhật
65％

●Bạn cảm nhận như thế nào
về giờ học ngôn ngữ địa
phương vùng Kansai？

●Bạn cảm nhận như thế nào
về Giờ học
『tiếng nhật qua phim ảnh』
？

Tốt
14％

Tốt
29％
Rất tốt.
86％

Các bạn học sinh rất hài lòng với môi trường chất lượng học!
Vậy nên bạn có muốn tham gia vào môi trường học tập với các bạn đó không?

Ký túc xá học sinh
Tại học viện của chúng tôi, ngoài việc quản lý và
điều hành ký túc xá nhằm giúp các em tìm được
chỗ ở cho mình thì chúng tôi còn liên kết với rất
nhiều công ty nhà có thể đảm bảo được nơi ở
tốt.

Rất tốt.
71％

