
 

 

Giới thiệu trường học  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T r ư ờ n g  N h ậ t  n g ữ  O k a z a k i 

O K A Z A K I  J A PA N E S E  L A N G U A G E  S C H O O L 

 

 

 



Lời chào từ giám đốc 

 
Trong môi trường toàn cầu hoá xúc tiến mạnh mẽ như hiện nay, chúng tôi đề ra mục tiêu 

nuôi dưỡng các du học sinh thành những con người có thể cống hiến cho sự phát triển của 

quê hương các du học sinh, xã hội Nhật Bản và toàn thế giới thông qua việc học tập và sinh 

hoạt tại trường Nhật ngữ Okazaki. 

Để làm được điều đó, chúng tôi luôn dốc sức trang bị môi trường học tập và đào tạo đội 

ngũ giáo viên, không ngừng phấn đấu để các em có thể tự hào mà nói rằng “Thật tuyệt khi 

là học viên của Okazaki” 

Thông qua cuộc sống du học tại trường Nhật ngữ Okazaki, các em còn có cơ hội gặp gỡ 

thêm nhiều người, học hỏi thêm những cách suy nghĩ khác. Chúng tôi nghĩ rằng trường sẽ 

trở thành nơi học tập quan trọng giúp các em có một bước tiến lớn trong sự trưởng thành 

của bản thân. 

Trường Nhật ngữ Okazaki đang đợi các em - những du học sinh sẽ cùng chúng tôi trưởng 
thành, cùng chúng tôi chia sẻ và cùng chúng tôi chung những niềm vui. 

 

   Ông Zenkou Mugishima - Giám đốc trường Nhật ngữ Okazaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chụp tại công viên Okazaki 



Thầy Takamitsu – phụ trách 
đời sống sinh viên 

Phụ trách đời sống sinh 
viên - cô Nakagawa 

Cán bộ văn phòng ông Fujisaki 

Lời nhận xét từ các giáo viên 
 

Cán bộ giảng dạy tại trường nhật ngữ Okazaki 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cán bộ giảng dạy của trường Toyahashi –  Trường liên kết với trường Okazaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin chào các em. 

Cô muốn chia sẻ với các em rằng cô rất yêu tiếng Nhật. Còn các 

em thì sao? Điều gì làm các em hứng thú với tiếng Nhật? Các em 

có từ tiếng Nhật nào đặc biệt yêu thich không? Các em muốn sử 

dụng tiếng Nhật để làm gì? 

Khi nào đến Nhật, hãy kể cho cô nghe nhé. 

Cô mong là cuộc sống tại trường Okazaki sẽ khiến các em ngày 

một yêu tiếng Nhật, văn hóa, xã hội và con người Nhật Bản hơn 

nữa. 

Cùng với đội ngũ nhân viên, các thầy cô sẽ chung tay, hết mình 

giúp đỡ để những trải nghiệm tại nơi đây sẽ gắn kết thật chặt với 

tương lai đầy triển vọng của các em. Các em hãy yên tâm và đến 

đây học tập nhé. Cô sẽ chờ đón các em tại Okazaki! 

 

Cô Naeko Kawaguchi - Giáo viên chủ nhiệm Trường Nhật ngữ 

Okazaki 

Xin chào các em. 

Gửi tới những em đang cân nhắc đến việc du 

học tại Nhật Bản. 

Các em có muốn học tiếng Nhât tại Trường Nhật 

ngữ Okazaki không? 

Hãy cùng chúng tôi vẽ lên một trang sách cuộc 

đời tràn ngập sắc màu tại Okazaki nhé. Chúng 

tôi sẽ hỗ trợ các em trong mọi mặt cuộc sống tại 

Nhật Bản. 

Hẹn gặp lại các em tại Nhật nhé! 

 

Cô Fumie Itou – Giáo viên chủ nhiệm trường 

Nhật ngữ Toyohashi 



Đặc trưng của trường 

 

1. Bồi dưỡng năng lực tiếng Nhật 

Chương trình đào tạo của trường chia ra các cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, giúp học 

viên phát triển toàn diện 4 kĩ năng “Nghe, nói, đọc, viết”. Ngoài ra, nhờ vào môi trường tiếp 

xúc với tiếng Nhật không chỉ trong lớp mà còn ngoài lớp học, học viên có thể lĩnh hội tiếng 

Nhật một cách tự nhiên và nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Nhật. 

 

2. Đội ngũ giáo viên tâm huyết 

Đội ngũ giáo viên của trường tràn đầy tâm huyết và sự nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ, 

theo sát đến từng học viên, giúp học viên nâng cao năng lực tiếng Nhật. Các em hãy thử trải 

nghiệm một buổi học vô cùng dễ hiểu và thú vị do các thầy cô tại đây xem sao nhé. 

 

3. Hỗ trợ học lên cao đẳng, đại học, cao học 

Trường có những chỉ đạo sát sao hỗ trợ học viên tiếp tục học lên Đại học, Cao học hay 

Cao đẳng nghề tại Nhật. Trường có tổ chức các buổi hội thảo định hướng, các buổi tư vấn 

riêng để học viên tìm được trường đúng với nguyện vọng bản thân. Ngoài ra trường cũng 

mở các lớp luyện thi EJU (Kì thi dành cho du học sinh du học Nhật Bản), JLPT (Kì thi năng 

lực tiếng Nhật)... 

 

4. Môi trường đa văn hóa, đa quốc tịch  

Trường tuyển sinh học viên từ nhiều nước trên thế giới. Nhờ đó các học viên có thể giao 

lưu và học hỏi kiến thức về văn hóa, quốc gia của nhau. 

 

5. Cung cấp ký túc xá 

Để có thể an tâm nhập học, trường cung cấp ký túc xá cho học viên học tập tai trường. Ký 

túc được trang bị đầy đủ phòng tự học, phòng máy tính cho các học viên có thể cùng nhau 

sử dụng. 

 

6. Đội ngũ nhân viên thân thiện 

Các nhân viên của trường luôn luôn nở nụ cười tiếp đón các em, tận tâm giúp đỡ các em 

trong cuộc sống. Ngoài ra, trường còn tổ chức hỗ trợ xin visa chung và đưa ra lời khuyên về 

việc xin các loại visa du học. 

 

 

 

 

 

 

 



Về kí túc xá của trường 

 

 Ký túc xá của trường nằm cùng khu vực với 

trường tiếng Nhật, nên việc đi học sẽ rất thuận tiện. 

Ngoài ra, khu vực xung quanh còn có thư viện, bưu 

điện, ngân hàng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, là một 

môi trường sống vô cùng tiện lợi. Thêm vào đó, ký 

túc xá mới được xây dựng nên bên trong rất sạch 

đẹp. Tại đại sảnh được lắp đặt mạng Internet, có 

bếp để mọi người tự do nấu ăn và trò chuyện với 

bạn bè khác trong lớp. Hơn nữa, trung tâm mua sắm 

trong khu vực (Okazaki Cibiko) đang rất tích cực tuyển làm thêm, nên các em không cần 

lo lắng tìm việc, và có thể yên tâm học tập. 

 

Các điểm hấp dẫn khác 

Trường có liên kết với trường Nhật ngữ 

Toyohashi không chỉ ở chương trình dạy học mà 

còn ở các hoạt động, lễ hội của cả 2 thành phố 

Toyohashi và Okazaki. Với mỗi dịp như thế này, 2 

trường lại cùng kết hợp tham gia. Ít nhất mỗi tháng 

một lần, trường sẽ mang đến cho học viên những 

cơ hội như vậy, để các du học sinh có thể hòa nhập 

với cuộc sống của người dân địa phương. 

Thông qua các hoạt động trên, học viên không 

chỉ học được tiếng Nhật đơn thuần, mà còn học 

được ngôn ngữ sống động qua việc hiểu biết thêm 

về “văn hóa”, “tập quán” của Nhật Bản trên nền 

ngôn ngữ đó. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lễ rước Tướng quân Ieyasu 
(Okazaki- tháng 4) 

Lễ hội Gion ( Toyahashi- tháng 7) 

Khu vực xung quanh ký 
túc xá trường 

Trường Nhật ngữ Toyahashi 



Giới thiệu khóa học 
 

Khóa học dự bị cao đẳng, đại học (2 năm hoặc 1 năm 6 tháng) 

Điều kiện nhập 
học 

Tốt nghiệp cấp 3 trở lên 
(Người đã hoàn thành chương trình giáo dục trên 12 năm) 

Thời gian học 2 năm hoặc 1 năm 6 tháng 

Kì nhập học Tháng 4 hoặc tháng 10 

Tư cách visa Visa du học 

 

（１）Điều kiện: Về nguyên tắc, khóa học dự bị cao đẳng, đại học yêu cầu trình độ tốt nghiệp 

cấp 3 
 trở lên. 

（２）Visa: Khóa học dự bị cao đẳng, đại học của trường sẽ kéo dài từ 1 năm 6 tháng cho 

đến 2 năm. Trên quy tắc, khóa học sẽ kết thúc vào tháng 3. Tư cách visa là “Du học”, được 
cấp dựa trên Giấy báo nhập học của trường. Trong quá trình học tập, nếu đáp ứng được 
các điều kiện nhất định, học viên sẽ được phép gia hạn visa. 

（３）Kì nhập học: Tháng 4 hoặc tháng 10 

（４）Thời gian học: 1 tiết kéo dài trong 45 phút, phân bố theo bảng dưới đây: 

Thời gian biểu (Thứ 2 ~ Thứ 6) 
 

※Trường được nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, ngày lễ của Nhật, kì nghỉ hè, kì nghỉ thu, cuối kỳ học 

（５）Việc làm thêm: Trong trường hợp có visa du học, sau khi xin được “Giấy phép làm 

thêm” tại Cục quản lý Nhập cảnh, học viên có thể làm thêm trong mức thời gian quy định. 

（６）Ngoài ra, trong trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy định nhà trường, không 

đóng học phí, nghỉ học kéo dài, thành tích học tập kém, không tuân theo chỉ đạo của hiệu 
trưởng, học viên đó có thể bị trình đơn lên Cục quản lý Nhập cảnh và yêu cầu về nước. 

 

Lịch học 
 

Thời lượng khóa học và số buổi học 

 
 

Khóa học 
Thời gian hoàn 

thành khóa học 
Thời gian bắt đầu – kết thúc Số buổi học 

Số giờ 

học 

Khóa dự bị (2 năm) 2 năm Tháng 4 – Tháng 3 năm sau 80 tuần 1600 giờ 

Khóa dự bị (1.5 năm) 1 năm 6 tháng Tháng 10 – Tháng 3 năm sau 60 tuần 1200 giờ 

 

buổi sáng 

①08:30～09:15 

②09:25～10:10 

③10:20～11:05 

④11:15～12:00 



Thông tin chi tiết về các khóa học 
 

 
 

 
 

 

 

 

Khóa dự bị (2 năm) 

 

Cấp độ 
Số giờ học 

Khái quát nội dung học 
Số tuần học Số giờ học/tuần Tổng số giờ học 

Sơ cấp 20 tuần 
20 giờ  

(5 buổi) 
400 giờ 

 Từ vựng, chữ Hán cơ bản 

 Ngữ pháp sơ cấp 

 Hội thoại cơ bản thường ngày 

Trung 

cấp 
20 tuần 

20 giờ  

(5 buổi) 
400 giờ 

 Ngữ pháp trung cấp 

 Đọc hiểu văn bản phức tạp 

 Hội thoại thường ngày 

Thượng 

cấp I 
20 tuần 

20 giờ  

(5 buổi) 
400 giờ 

 Ngữ pháp thượng cấp 

 Đọc hiểu báo, tạp chí, tiểu thuyết 

 Hội thoại trên nhiều tình huống rộng 

hơn 

 Luyện viết tiểu luận, phỏng vấn 

Thượng 

cấp II 
20 tuần 

20 giờ  

(5 buổi) 
400 giờ 

 Đọc hiểu văn bản phức tạp hơn 

 Hội thoại tình huống có mức độ khó 

cao 

 Luyện viết tiểu luận, phỏng vấn 

Khóa dự bị (1,5 năm) 

Cấp độ 

Số giờ học 

Khái quát nội dung học 
Số tuần học Số giờ học/tuần 

Tổng số giờ 

học 

Sơ cấp 20 tuần 
20 giờ  

(5 buổi) 
400 giờ 

 Từ vựng, chữ Hán cơ bản 

 Ngữ pháp sơ cấp 

 Hội thoại cơ bản thường ngày 

Trung cấp 20 tuần 
20 giờ  

(5 buổi) 
400 giờ 

 Ngữ pháp trung cấp 

 Đọc hiểu văn bản phức tạp 

 Hội thoại thường ngày 

Thượng 

cấp 
20 tuần 

20 giờ  

(5 buổi) 
400 giờ 

 Ngữ pháp thượng cấp 

 Đọc hiểu báo, tạp chí, tiểu thuyết 

 Hội thoại trên nhiều tình huống rộng 

hơn 

 Luyện viết tiểu luận, phỏng vấn 

 



写真提供：岡崎市 Trường nhật ngữ Okazaki nằm trong thành phố Okazaki 
 

1. Thành phố Okazaki 
Thành phố Okazaki là quê hương của tướng quân Ieyasu Tokugawa - 

người đã mở ra thời Mạc Phủ Edo. Tại đây, có rất nhiều dấu tích lịch sử, 
kiến trúc lịch sử vào thời kì Edo như đường Hatchobori, các đền thờ như 
đền Iga Hachimagu, chùa Taikyou nằm ở thị trấn quanh lâu đài của gia 
tộc Okazaki. Đây là một thành phố với 4 mùa tràn đầy hương sắc: mùa 
xuân với những cây hoa anh đào nở rộ, mùa hè với lễ hội bắn pháo hoa 
tráng lệ, mùa thu với việc thưởng lãm lá đỏ và mùa đông với những bông 
tuyết trắng rơi. Thêm vào đó, đây là thành phố lớn thứ 3 của tỉnh Aichi có 
dân số là 380.000 người, là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của vùng 
Nishi Mikawa thuộc tỉnh Aichi. Đây thực sự là một thành phố dễ sống, từ 
khí hậu cho đến giá cả đều rẻ hơn so với Tokyo hay Osaka. 

 

2. Vị trí của Okazaki 
Thành phố Okazaki nằm ở trung tâm tỉnh Aichi, cách Nagoya khoảng 35km, rất thuận 

tiện cho việc đi lại điển hình như tại trung tâm thành phố có nhà ga Higashi Okazaki (đi bộ 
từ trường nhật ngữ Okazaki hết khoảng 13 phút), và để đi đến Nagoya mất tối đa là 30 
phút. 

⚫ Từ Nagoya 

➢ Tuyến đường chính Meitetsu Nagoya 

mất khoảng 29 phút 660 yên 

⚫ Từ Toyahashi 

➢ Tuyến đường chính Meitetsu Nagoya 

mất khoảng 19 phút 550 yên. 

⚫ Từ sân bay quốc tế Chubu 

➢ Xe bus Meitetsu hết 60 phút, 1650 yên 

 

3. Điểm du lịch nổi bật của Okazaki 

⚫ Công viên Okazaki ( Thành Okazaki) 

  Công viên Okazaki tọa lạc ở trung tâm của thành 
Okazaki, được biết đến như một công viên tràn ngập sắc 
xanh, và là điểm đến quen thuộc của người dân thành 
phố. Thành Okazaki được tướng quân Ieyasu Tokugawa 
xây dựng vào thời kỳ Mạc Phủ Edo và nó được liệt vào 
danh sách 100 tòa thành nổi tiếng của Nhật. Tầng 5 của 
tòa thành có trưng bày các tư liệu lịch sử và chúng ta có 
thể ngắm cảnh quan tuyệt đẹp từ đài quan sát ở đây. 
Mùa xuân nơi đây được biết đến như là một địa điểm lý 
tưởng để ngắm hoa anh đào và nằm trong top 100 địa 
điểm nổi tiếng ngắm hoa anh đào. Mùa hè, nơi đây diễn 
ra lễ hội pháo hoa nổi bật trên toàn quốc, thu hút 400.000 
du khách mỗi năm. 

写真提供：岡崎市 

Nagoya 

Toyahashi 

ga 

Higashi 

Okazaki 

Tuyến đường chính Meitetsu 

Nagoya 

Sân bay Chubu 

Tuyến đường chính 

Tàu siêu tốc mất khoảng 19 phút 

xe bus Meitetsu 

xe bus nhanh hết 60 phút  



 
⚫ Viện bảo tàng về tướng quân Ieyasu và các võ sĩ vùng Mikawa 
Viện bảo tàng về tướng quân Ieyasu và các võ sĩ vùng 

Mikawa là viện bảo tàng lưu giữ, triễn lãm những tài liệu lịch 
sử theo trình tự niên đại về tổ tiên của tướng quân Ieyasu và 
các hoạt động của võ sĩ vùng Mikawa trợ giúp tướng quân 
Ieyasu từ lúc sinh ra cho đến lúc thống nhất thiên hạ. Ở đó 
cũng có trưng bày những bộ áo giáp, nón sắt của các tướng 
quân và những bức tranh mô hình tái hiện lại trận đánh ở 
Sekigahara, hơn nữa các bạn có thể đội thử nón sắt và cầm 
thử thanh kiếm để hiểu và cảm nhận chân thật hơn về lịch sử. 

 
⚫ Đền thần đạo Igahachimangu 
Igahachimangu (đền thần đạo) là đền Hachiman được xây 

dựng vào năm Văn Minh thứ 2 (năm 1470). Có thuyết cho 
rằng tướng quân Ieyasu phải viếng đền này trước mỗi trận 
chiến lớn và thần ở đền này được kính trọng xem như vị thần 
bảo vệ tính mạng cho tất cả tướng sĩ và hộ mệnh cho con 
cháu dòng dõi gia đình tướng quân Ieyasu. Đền chính điện, 
cổng ngoài, cầu bắc ngang hầu như đều là tài sản văn hóa 
quan trọng của quốc gia. Hiện nay ngôi đền này cũng được 
xem là đền thần đạo để cầu nguyện cho việc thắng lợi nên 
được rất nhiều người đến cúng bái. Hơn nữa, ngôi đền này 
cũng được yêu thích như là nơi chụp hình và ngắm hoa sen 
vào tháng 7 hằng năm. 

 

⚫ Phố cổ Hacchokura (Haccho Miso - Tương đen Haccho) 
Tương đen Haccho là loại tương chỉ sử dụng muối và đậu 

nành được làm ra ở ngôi làng Haccho cách thành Okazaki 
(khoảng 870m) về phía Tây nên được gọi là tương đen 
Haccho. Công thức truyền thống làm tương đen Haccho được 
lưu giữ từ giai đoạn đầu thời đại Edo và sản xuất, bán cho 
đến ngày nay. Các bạn có thể tham quan xưởng làm tương 
đen với quy trình sản xuất từ giai đoạn cho hạt đậu nành vào 
thùng gỗ lớn và lấy những tảng đá to nén lại và cũng có thể 
thưởng thức món ăn làm từ tương đen Haccho.  
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giới thiệu về các sự kiện trong năm 

 

Thời khóa biểu của một năm 

 

 

 

 

 

Tháng 4

•Lễ nhập học

•Định hướng cho tân sinh viên

•Ngắm hoa(Okazaki)

Tháng 5

•Tết đoan ngọ

•Kiểm tra sức khỏe

•Tham quan học tập (ví dụ như Matsumoto)

Tháng 6
•Trải nghiệm văn hóa nhật bản

Tháng 7

•Lễ thất tịch

•Lễ hội pháo hoa (Toyahashi)

Tháng 8

•Nghỉ hè

•Lễ hội pháo hoa (Okazaki)

Tháng 9

•Hội thi thể thao

•Huấn luyện phòng chống thiên tai

Chuyến đi tham 
quan học tập vào 
tháng 5 nhằm 
mục đích kiểm tra 
trình độ tiếng nhật 
của các em đã 
tiến bộ bao nhiêu. 

Cứ đến mùa hè, 
gần trường học sẽ 
diễn ra lễ hội bắn 
pháo hoa. Không 
khí cực kì rộn ràng 
và náo nhiệt các 
em à! 



Về những hoạt động tìm hiểu văn hóa, giáo dục Nhật Bản 

 
Tại ngôi trường này, chúng tôi không chỉ dạy tiếng nhật đơn thuần, chúng tôi còn muốn bồi 

đắp cho các em những kiến thức về giáo dục, văn hóa Nhật Bản. Chúng tôi lồng ghép rất 
nhiều sự kiện vào chương trình học dựa trên những báo cáo về kinh tế Nhật Bản cũng như 
những sự kiện thường niên ở Nhật nhằm giúp các em lý giải sâu sắc về đất nước “Nhật Bản” 

 

Tháng 10

•Lễ nhập học

•Buổi định hướng cho tân sinh viên
•Lễ hội Toyohashi (Toyohashi)

•Lễ hội Haloween

Tháng 11

•Kiểm tra sức khỏe

•Lễ hội hoa cúc (Okazaki)

Tháng 12

•Ngắm lá đỏ (Korankei)

•Lễ giáng sinh

•Kì nghỉ đông

Tháng 1

•Đi lễ chùa đầu năm (Toyokawa Inari)

Tháng 2

•Lễ hội ném đậu đầu năm

•Lễ hội quỷ (Toyohashi)

Tháng 3

•Ngày lễ của các bé gái

•Tham quan thực tế ( Bảo tàng của Toyata)

•Lễ tốt nghiệp

Từ cuối tháng 11 đến 
tháng 12 các em sẽ 
được đi dã ngoại 
ngắm lá đỏ. Ngoài ra 
các em nhất định hãy 
thưởng thức những 
món ăn nhật đầy 
thơm ngon nhé. 

Vào tháng 3 các 
em sẽ được đi đến 
viện bảo tàng để 
thăm quan thưc tế. 
Tại đây các em có 
thể thăm quan nền 
kĩ thuật  tiêu biểu 
của nhật bản. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T r ư ờ n g  N h ậ t  n g ữ  O k a z a k i 

OKAZAKI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 

Hòm thư 444-0059, Địa chỉ: 2-20-2 Koseidoorinishi, thành phố Okazaki, Tỉnh Aichi    

SĐT: 0564-73-0531 

Số Fax: 0564-73-0532 

 

Tỉnh Aichi 

Okazaki 

Toyohashi

Nagoya


