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Lớp học này sẽ dạy tiếng Nhật hữu ích trong sinh hoạt hàng ngày dành cho các bạn sinh sống ở 

Yokohama. Chúng tôi coi trọng việc tạo ra môi trường để các bạn có thể yên tâm nói chuyện, những bạn 

tham gia lớp học có cơ hội làm quen với nhau. 

 

1 MỤC TIÊU CỦA LỚP HỌC 

Học các mẫu câu tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống, vừa vận dụng được năng lực của bản thân, vừa 

có thể trải nghiệm 1 cuộc sống phong phú hơn nữa tại Yokohama. 

-1 Sử dụng tiếng Nhật thật nhiều. 

-2 Học các từ ngữ và thông tin cần thiết cho cuộc sống. 

-3 Nói về bản thân mình, coi trọng việc hiểu biết lẫn nhau. 

 

２ SỐ BUỔI HỌC   

- Học 20 buổi/ 1 khóa. Có thể học liên tục đến 3 khóa. 

- Trong trường hợp lớp học nghỉ do bão, sẽ tiến hành dạy vào ngày dự bị. 

 

３ PHÍ THAM GIA   

- Phí tham gia 1 khóa (20 buổi) là 10,000 yên. Phí tham gia sẽ đóng khi đăng ký học. 

- Sau khi lớp học bắt đầu, phí tham gia sẽ không được hoàn trả lại cho dù bạn hủy đăng ký.  

 

４ HÌNH THỨC HỌC  

- 1 nhóm khoảng 6 người. Chúng tôi hướng tới việc tạo nhóm học theo hình thức mọi người có thể 

thoải mái học chung với nhau, không câu nệ trình độ tiếng Nhật. 

- 1 nhóm học sẽ có 2 người hỗ trợ tiếng Nhật phụ trách ( Thứ hai  1 người, Thứ tư  1 người) 

- Mọi người vừa học vừa đề cao sự giao tiếp của các thành viên. 

- Tự bản thân mình quyết định mục tiêu trong 1 khóa học (20 buổi). 

- Học dựa trên chủ đề hoặc đề tài (điều muốn diễn đạt) của từng buổi học. Không phải học tuần tự 

ngữ pháp. Sử dụng tài liệu in tùy theo chủ đề của buổi học, thay thế cho Sách giáo khoa. 

- Có trường hợp phải học chung với nhóm khác, hoặc học chung tất cả mọi người chứ không chỉ 

học riêng theo nhóm của mình. 

 

５  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC  

- Học các từ vựng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt. 

  ＊Sức khỏe・Phòng chống thiên tai・Công việc・Nuôi dạy con… 

- Kể cho nhau nghe về cuộc sống, suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân mình. 

- Trải nghiệm các lễ hội và văn hóa Nhật Bản, giới thiệu về văn hóa của các bạn. 

- Có cơ hội giao lưu với những người dùng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ (Khách tham quan・Buổi 

giao lưu,…)   

Tổ chức công ích  Hiệp hội giao lưu quốc tế Thành phố Yokohama 

Lớp tiếng Nhật YOKE 
Cùng nhau trao đổi！Về bản thân Về Yokohama 


