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青池学園 青池調理師専門学校

日本語科

PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC

教育理念

Thông qua việc giáo dục tiếng Nhật góp phần cống
hiến vào sự phát triển của khu vực Và đào tạo nguồn
nhân lực hoạt động cho xã hội.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

日本語教育を通じて、地域の発
展に貢献し、社会で活躍できる人
材の育成

教育目標

１．Thực thi giáo dục học tập vững chắc nâng cao
năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật.

１．日本語でのコミュニケーショ
ン能力を着実に身につける教
育の実施。

２．Học được lễ nghĩa, văn hóa, tập quán và đào tạo
nguồn nhân lực có thể hợp tác cùng với người
Nhật trong công việc góp phần cống hiến cho xã
hội khu vực.

２．日本の文化、習慣、マナーを

３．Tùy theo nguyện vọng về con đường học tập của
từng cá nhân sẽ có những chỉ đạo, đối ứng phù hợp.

３．個々の進路希望に応じたきめ

Mục tiêu giảng dạy

習得し、日本人と共生して地
域社会に貢献できる人材の育
成。

細やかな指導、対応。

授業目標

・Học lên các trường chuyên môn, đại học của Nhật
・Thi đỗ kì thi năng lực tiếng Nhật cấp độ 2 (N2)
・Hiểu được văn hóa và xã hội Nhật
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・日本の専門学校、大学への進学
・日本語能力試験Ｎ２合格
・日本文化や社会の理解

Khóa học

コース

Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4)
Khóa học 1 năm 6 tháng (nhập học tháng 10)

Số lượng tuyển sinh

１年６ヶ月コース（１０月入学）

募集定員

Tổng số 100 người

総定員１００名

Các môn học

授業科目

・Tiếng Nhật tổng hợp ・Chữ Hán ・Từ vựng
・Ngữ Pháp ・Đọc hiểu ・Nghe hiểu ・Đọc Viết
・Hội thoại ・Tình hình đất nước Nhật

Thời gian học

・総合日本語 ・漢字 ・語彙
・文法 ・読解 ・聴解 ・作文
・会話 ・日本事情

授業時間

1 tiết 50 phút, 1 ngày 4 tiếng

１コマ５０分、１日４時間

mỗi tuần 20 tiếng
Buổi sáng
Buổi chiều

２年コース（４月入学）

週２０時間

８:４０ ～ １２:３０
１３:１０ ～ １７:００

-2-

午前の部

８:４０ ～ １２:３０

午後の部 １３:１０ ～ １７:００

Những điểm nổi bật của trường

本校の特色

１． Có những chỉ đạo phù hợp dựa vào tiến độ, khả năng học tâp của học sinh.
学習の進度・適性に合わせた指導を行います。

２． Trong 1 năm có rất nhiều sự kiện của trường được tổ chức có sự tham gia của học sinh
Nhật như : Lễ hội trường, Đại hội thể thao, Các chuyến dã ngoại. Đó là hình thức tự
nhiên mà trong đó có rất nhiều cơ hội có thể giao lưu với người Nhật để nâng cao khả
năng giao tiếp của bản thân.
学校祭・球技大会・遠足など、学校の様々な行事を日本人学生と合同で実施することで、自
然な形で日本人との交流の機会を持つことができます。

３． Tại trường có nhân viên tư vấn chuyên môn, nếu trong cuộc sống có điều gì lo lắng có
thể trao đổi hoặc cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề đó tốt nhất.
専門の支援員が在籍しており、日常生活における様々な悩みや問題解決の相談ができます。

４． Thông qua việc tham gia: các sự kiện truyền thống của khu vực, hoạt động ngoài trường,
hoạt động tình nguyện, thúc đẩy sự giao lưu với người dân trong khu vực, qua đó có thể
làm quen với các lễ nghĩa・phong tục, tập quán・văn hóa của đất nước Nhật
地域の伝統的な行事や校外活動・ボランティア活動への参加を通じて、地域住民との交流を
促進することで、日本の文化・習慣・マナーに慣れることができます。

５． Sẽ được ưu tiên nếu muốn học lên tại trường trong tập đoàn AOIKE khoa điều dưỡng Trường Chuyên Môn Phúc Lợi Y tế WAKASA.
当学園のグループ校 若狭医療福祉専門学校 介護福祉科への優先的な進学が可能です。

６． Là tổ chức giáo dục do cá nhân lập ra nên có nhiều ưu đãi áp dụng cho từng học sinh.
学校法人立なので各種学生割引が利用できます。
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Các sự kiện dự định trong năm

４月

年間行事予定

Lễ nhập học, Buổi định hướng đầu năm của trường・cảnh sát・về phòng cháy・tòa
thị chính(giống UBND). Khám sức khỏe, huấn luyện sơ tán khi gặp thiên tai, Tiệc
chào mừng học sinh mới.
入学式、オリエンテーション、警察・消防・市役所によるオリエンテーション
健康診断、避難訓練、新入生歓迎会

５月

６月

７月

８月

９月

Chuyến thăm quan dã ngoại
遠足

Kì thi du học Nhật Bản(EJU), Kì thi giữa kỳ
日本留学試験、中間試験

Kì thi năng lực tiếng Nhật, tham gia giao lưu quốc tế, Đại hội pháo hoa
日本語能力試験、国際交流行事参加、花火大会参加

Trải nghiệm văn hóa Nhật (Kimono, Trà đạo, cắm hoa), tổng vệ sinh, Nghỉ hè
日本文化体験（着付け・茶道・生花）、大掃除、夏季休暇

Kì thi cuối kì, tham gia lễ hội
期末試験、まつり参加

Lễ nhập học, Buổi định hướng đầu năm của trường・cảnh sát・về phòng cháy・tòa
thị chính(giống UBND). Tiệc chào mừng học sinh mới, tham gia hội vận động giao
１０月 lưu quốc tế, chuyến tham quan dã ngoại.
入学式、オリエンテーション、警察・消防・市役所によるオリエンテーション
新入生歓迎会、国際交流運動会参加、遠足
１１月

１２月

１月

２月

３月

Kì thi lưu học sinh(EJU), lễ hội thể dục, lễ hội trường, tham gia tình nguyện.
日本留学試験、体育祭・学園祭、ボランティア参加

Kì thi năng lực tiếng Nhật, thi giữa kì, làm bánh giáng sinh, tổng vệ sinh, nghỉ đông.
日本語能力試験、中間試験、クリスマスケーキ作り、大掃除、冬季休暇

Tham gia hội giao lưu với học sinh người Nhật.
日本人学生との交流会

Trải nghiệm văn hóa Nhật
日本文化体験

Kì thi cuối kì, tham gia các sự kiện của khu vực, lễ tốt nghiệp, nghỉ xuân.
期末試験、地域行事参加、卒業式、春季休暇
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Sinh hoạt

生活

Sinh hoạt ở nơi nhà trường đã chuẩn bị sẵn. Cùng sinh hoạt với các du học sinh khác, trong
phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị như: vòi tắm nhà vệ sinh, máy điều hòa, tủ lạnh, bếp
ga, máy giặt…
学校が準備した住居にて生活します。他の留学生との共同生活で、部屋はシャワー・トイレ付き
で、エアコン・冷蔵庫・ガスレンジ・洗濯機などをそろえています。

Việc làm thêm

アルバイト

Nếu tiếng Nhật tốt có thể đi làm thêm. Nếu nhận được giấy phép làm thêm (hoạt động ngoài
tư cách lưu trú) từ Cục quản lý xuất nhập cảnh thì 1 tuần được làm thêm dưới 28 tiếng.
日本語が上達すれば、アルバイトができます。入国管理局からアルバイトの許可（資格外活動許
可）を得れば、１週間に２８時間までアルバイトができます。
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FUKUI

MIHAMA
●SAPPORO

●TOKYO

●FUKUOKA

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC AOIKE

学校法人

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ĐÀO
TẠO ĐẦU BẾP AOIKE-KHOA
TIẾNG NHẬT

青池調理師専門学校―日本語科

2-24-7 Oyabu, Mihama Town, Mikata District,
Fukui,919-1146 Japan

福井県三方郡美浜町大薮７－２４－２

TEL 0770-32-1000 FAX 0770-32-1500

TEL 0770-32-1000 FAX 0770-32-1500
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青池学園

