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Lưu học sinh Sinh viên người Nhật

sinh viênsinh viên

Hướng dẫn nhập trường cho lưu học sinh vào tháng 4 năm 2021

COLLEGE GROUP

Khách sạn・Ngoại thương

Kỹ sư hệ thống
Lập trình viên

Kỹ thuật viên CAD
Kỹ sư vận hành chế tạo máy

Khoa Truyền thông quốc tế
Khóa học dự bị đại học

Khóa học dự bị chuyên môn

Mục tiêu xin
việc tại Nhật

Mục tiêu học lên
cao tại Nhật 

Học kiến thức, kỹ thuật về chuyên mônChuyên môn/ Đại học/ Cao học

98.9
Tỷ lệ xin việcTỷ lệ xin việc

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên môn ngoại
ngữ quốc tế ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

Trường chuyên
môn máy tính ECC

％
Số liệu thực tế sinh viên tốt nghiệp tháng 3 năm 2020

( Khóa lưu học sinh)

189
Đỗ kỳ thi năng
lực tiếng Nhật

N1

OSAKA

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi đỗ

môn tiếng Nhật
Đạt trên 300 điểm

Kỳ thi lưu học sinh
Nhật Bản. Điểm thi đỗ

môn tiếng Nhật
Đạt trên 300 điểm

217
※Số liệu thực tế kết quả thi đỗ của lưu học sinh trường chuyên môn ngoại

ngữ quốc tế ECC từ năm 2017~2019.( Bao gồm sinh viên thi đỗ cả hai)

sinh viênsinh viên sinh viênsinh viên



126

�ành tích thi đỗ vào đại học của trường ngoại ngữ quốc tế ECC

39 em
thi đỗ

em※2017年～2019年

Sinh viên khóa 
2019 đỗ trường 
quốc lập/ công lập, 
Kankandoritsu

Trong 3 năm gần 
đây thi đỗ trường 
quốc lập/công lập, 
kankandoritsu

和歌山大学 3 em／滋賀大学 1 em／山形大学2 em／富山大学1 em／高知大学3 em／広島
大学1 em／岡山大学1 em／島根大学4 em／山口大学1 em／琉球大学1   em／大阪府立大
学2 em／京都府立大学1 em／兵庫県立大学1 em／横浜市立大学1 em／静岡県立大学1 em
／福井県立大学1 em／滋賀県立大学6 em／広島市立大学1 em／山口県立大学1 em／下関市
立大学2 em

�ành tích thi đỗ vào trường đại học quốc lập/ công lập

53
đỗ vào đại học công, 

quốc lập trong 3 năm 
gần đây 80 em 

Trong 3 năm gần đây 
có 

thi đỗ vào tư lập khó

đỗ vào tư lập trong 3 
năm gần đây

em

em

Từ năm 2017 đến năm 2019

関西大学18 em／関西学院大学19 
em／同志社大学16 em／立命館大学
20 em／早稲田大学 1 em／立教大
学1 em／明治大学2em／中央大学1 
em／上智大学1 em／東京理科大学1 
em

�ành tích thi đỗ vào tư lập khó

Từ năm 2017 đến năm 2019

 近畿大学13 em／大阪産業大学6 em／大阪商業大学2 em／大阪経済大学12 em／大阪成蹊大学3 em／大阪国際大学2 em／大阪学院大学2  em／大阪観光大学
9 em／大阪経 済法科大学5 em／大阪工業大学2 em／大阪芸術大学4 em／大阪大谷大学1 em／大阪女学院大学1 em／関西国際大学6 em

�ành tích thi đỗ vào đại học tư lập

304
Từ năm 2017 đến năm 2019

* Số liệu trên là con số thực tế lưu học sinh tốt nghiệp trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC (bao gồm sinh viên đỗ nhiều trường)

Số liệu thực tế các 
em tốt nghiệp vào 
tháng 3 năm 2020 

NGUYỄN ĐỨC GIA KHÁNH
Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Giờ học xem báo chí rồi cùng trao đổi ý kiến, 
phát biểu rất thú vị !

Đỗ khoa Văn học trường 
trường đại học Kwansei Gakuin

Nguyên học sinh trường：
エイム奈良国際アカデミー

Nguyên học sinh trường：エール学園
DƯƠNG HÙNG VĨ 

�ầy cô ECC dạy 
rất hay. Tôi hoàn 
toàn tin tưởng！

Đỗ khoa Hệ thống công nghiệp
trường đại học Wakayama

Ngoài ra còn đỗ trường ：
東京工業高等専門学校機械工学部

NGUYỄN HOÀNG KIM NGỌC

Tôi đã chọn 
ECC để vào học 
và đây là một 
lựa chọn hoàn 
toàn đúng đắn.

Đỗ khoa Truyền thông quốc 
tế trường đại học Doshisha

Nguyên học sinh trường：
日本メディカル福祉専門学校

NGUYỄN ĐỨC MAI TRANG

Chăm chỉ bền bỉ 
hàng ngày sẽ đạt 
được thành tích 
tốt để thi đỗ vào 
kỳ thi quan 
trọng.

Đỗ khoa Truyền thông quốc 
tế trường đại học Doshisha

Nguyên học sinh trường：
シンアイ語学専門学院

VŨ THỊ BÍCH

Trong kỳ thi 
quan trọng nhất 
là vòng phỏng 
vấn. Cần có khả 
năng giao tiếp 
tốt.

�i đỗ Khoa �ông tin tổng
hợp trường đại học Kansai

Nguyên học sinh trường：
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

Kỳ thi năng 
lực tiếng 

Nhật

ĐỗN2

Kỳ thi lưu học 
sinh  Môn 
tiếng Nhật

227điểm

Kỳ thi năng 
lực tiếng 

Nhật

ĐỗN2

Kỳ thi lưu học 
sinh  Môn 
tiếng Nhật

305điểm

Kỳ thi năng 
lực tiếng 

Nhật

ĐỗN2

Kỳ thi lưu học 
sinh  Môn 
tiếng Nhật

252điểm

Kỳ thi năng 
lực tiếng 

Nhật

ĐỗN1

Kỳ thi lưu học 
sinh  Môn 
tiếng Nhật

277điểm

Kỳ thi năng 
lực tiếng 

Nhật

ĐỗN2

Kỳ thi lưu học 
sinh  Môn 
tiếng Nhật

264điểm

ĐỗĐỗ

ĐỗĐỗ

Đỗ
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em thi đỗ

Số liệu thực tế các 
em tốt nghiệp vào 
tháng 3 năm 2020 

�ành tích thi đỗ của khóa
dự bị Học lên cao 46

Nguyễn Kim Phụng
Trong 1 năm học khóa dự bị lên cao, tôi có rất nhiều kỉ 
niệm đẹp như giờ học ngoại khóa chụp ảnh cùng các bạn, 
giờ phát biểu bằng tiếng Nhật sử dụng máy tính. Nhờ các 
thầy cô chỉ bảo mà khả năng đọc hiểu và nghe hiểu của tôi 
đã tăng lên trong một thời gian ngắn. Sau khi vào học ECC, 
3 tháng sau tôi đã thi đỗ N2, tạo cho tôi sự tự tin để có thể 
thi đỗ vào trường đại học. 

Khoa kinh doanh
Trường đại học Osaka Seikei 

Mai Hồng Đức
Xin chào các bạn. Sau khi đã chọn học tại ECC, các bạn hãy suy 
nghĩ thật kỹ càng và học tập chăm chỉ hướng tới thi đỗ vào trường 
mình mong muốn. Khi các bạn học lên đại học hoặc chuyên môn, sẽ 
có nhiều giờ học chuyên sâu khác nhau ở nhiều lĩnh vực và chuyên 
môn bạn đã chọn, nên hầu như sẽ có rất ít thời gian học tiếng Nhật. 
Các bạn chỉ có 1 năm để tập trung học tiếng Nhật tại ECC vì vậy hãy 
học tập chăm chỉ hết sức có thể, chắc chắn sẽ đạt kết quả. Các bạn 
cố gắng là sẽ thành công ! Đừng chịu thua môn tiếng Nhật nhé !

Khoa Kinh doanh Khóa
kinh doanh

Đại học Otemae

羽衣国際大学1 em／大手前大学1 em／大阪成蹊大学1 em／大阪観光大学２ 
em／四国大学短期タイ学部１ em／神戸医療福祉大学２ em／関西交際大学１em
／日本経済大学１em 10em

Kết quả thi đỗ vào trường tư lập Tổng cộng 

Số liệu thực tế các em tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2020

Phùng Đặng Hiệp 

Khoa kinh doanh Ngành 
quản trị

Trường chuyên môn kế toán Kansai

Nguyên học sinh trường： 大阪バイトメディカル専門学校

Nguyễn �ị �u Hiền

Ngành nghiệp vụ kinh doanh
Hệ cao đẳng trường Osakagakuin

Nguyễn Kim Phong

Ngành học nghiên cứu Multimedia  
Khóa CG design, chuyên ngành 3DCG

Trường chuyên môn máy tính ECC

Nguyên học sinh trường： 芦屋国際学院大阪校

Mã Quang Bình

Khoa Kinh Doanh   
Ngành kinh tế kinh doanh

Đại học quốc tế Kobe

Nguyên học sinh trường： メリック日本語学校

Trần �ị �anh Xuân

Khoa quản lý   Ngành học
kinh doanh du lịch quốc tế

Trường đại học Osaka Seikei 

Nguyên học sinh trường： ＥＣＣ国際外語専門学校 日本語学科 Nguyên học sinh trường： 日本理工情報専門学校

Nguyên học sinh trường：日生日本語学園 大阪本校 Nguyên học sinh trường：日生日本語学園 大阪本校 

Việt Nam

Việt Nam Việt Nam

Việt Nam Việt Nam

Việt Nam Việt Nam

Việt Nam

Trần �ị �anh Tuyền

Khoa business quốc tế, 
ngành business du lịch Nhật Bản

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC

Nguyên học sinh trường： ＪＩＮ東京日本語学校大阪校

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC 7 em　／Trường chuyên 
môn máy tính ECC 6 em／Các trường chuyên môn khác 23 em 36em

Kết quả thi đỗ  trường chuyên môn Tổng cộng 

Do tình hình biến động của xã hội và ngành nghề mà có thể thay đổi về nội dung

ĐỗĐỗ

ĐỗĐỗ

ĐỗĐỗ

ĐỗĐỗ
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Kế hoạch trong năm
Tháng4 Tháng5 Tháng6 Tháng7 Tháng8 Tháng9 Tháng10 Tháng11 Tháng12 Tháng1 Tháng2 Tháng3

�
i thử kỳ thi lưu học sinh

�
i EJU

�
i thử kỳ thi năng lực tiếng Nhật

�
i thử kỳ thi lưu học sinh 

tổ chức tại trường

�
i JLPT

�
i giữa kì

�
i thử kỳ thi lưu học sinh 

�
i EJU

�
i thử kỳ thi năng lực 

tiếng N
hật

�
i thử kỳ thi lưu học sinh

tổ chức tại trường

�
i JLPT

N
hập học vào trường Đ

ại học - chuyên m
ôn m

ong m
uốn

�
i cuối kì / Lễ tốt nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ 
cho kì nhập học 

mùa thu - 
Trường tư thục

�i
đầu
vào

Đối sách kì thi EJU

Đối sách kì thi JLPT

Chuẩn bị hồ sơ cho kì nhập học mùa thu - Trường tư thục

Đối sách kì thi EJU

Đối sách kì thi JLPT

Nộp đơn trường đại học quốc lập quan trọng

�i vào trường đại học quốc lập quan trọng

Nộp đơn và �i vào trường tư lập

�am gia các buổi hội 
thảo của trường Đại HọcTìm hiểu về các trường ĐH-cao đẳng 

và quyết định khoa - ngành sẽ thi

Tư vấn cùng giáo viên, chọn 
trường sẽ thi. Chuẩn bị hồ sơ/ Luyện tập phỏng vấn

Đạt thành tích cao hơn 
nhờ phương pháp học tập 

đúng đắn

Sau khi thống nhất cùng chủ nhiệm 
-> Nộp hồ sơĐối sách TOEIC TOEFL  Khắc phục nhược điểm

�ảo luận cùng giáo viên chủ nhiệm
Đỗ vào trường Đại 
học - chuyên môn
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Khóa học dự bị lên đại học

Đặc điểm của khóa học

(1 năm)
Môi trường tập hợp các sinh viên chăm chỉ, ý thức học tập cao ! Trường có đội ngũ giáo viên có khả năng giảng dạy 
chuyên nghiệp, với giáo án được nghiên cứu kỹ các đối sách luyện thi. Hàng ngày, các em sẽ được test và luyện tập các đề 
thi, hướng tới mục tiêu thi đỗ vào các trường đại học trình độ khó. 

1. Phân chia lớp theo trình độ nên khả năng tiếp thu cao
Ngoài tiếng Nhật là môn học bắt buộc, các em sẽ tham gia test đầu vào trước khi nhập 
học để chia lớp theo trình độ môn Toán và tiếng Anh. Các em được học theo lớp phù 
hợp trình độ, đặt mục tiêu lấy điểm cao kỳ thi lưu học sinh tiếng Nhật và kỳ thi tiếng 
Anh để thi đỗ vào trường theo nguyện vọng

2. Phạm vi luyện thi rộng cho Ngành kỹ thuật và xã hội
Trường luyện thi các môn tổng hợp cho kỳ thi lưu học sinh ở Nhật như Toán, Vật lý, hóa học, sinh vật và Tiếng Anh. Trường sẽ xếp 
lớp, môn học dựa theo nguyện vọng trường muốn thi và năng lực của học sinh, hỗ trợ các em lựa chọn trường đại học và khoa học, 
ngành học theo nguyện vọng

3. Tổ chức các buổi giới thiệu về khóa học dự  bị đại học
Vào đợt hè, trường sẽ mời các thầy cô phụ trách tuyển sinh từ nhiều trường đại học công lập và tư lập lớn như trường đại học Kansai, 
trường Doshisha, trường Ritsumeikan về trường giới thiệu về học đại học và tư vấn cho cá nhân. Các em có thể hỏi trực tiếp các thầy cô 
về đặc điểm của kỳ thi đai học cũng như biết về thông tin mới nhất về việc tuyển sinh. 

Teacher’s voice

Để có thể đạt được điểm số cao ở kỳ thi lưu học sinh 
Nhật Bản và thi đỗ vào các trường đại học quốc lập 
và các trường tư khó, các em cần có kỹ năng đọc 
hiểu và nghe hiểu tốt. Trường sẽ giúp các em nâng 
cao các kỹ năng này qua bài luyện tập trình độ cao. 
Trong kỳ thi, ngoài phần chọn đáp án đúng, các em 

cần có kỹ năng suy nghĩ. Vì vậy, trường sẽ 
giúp các em luyện tập qua giờ học presenta-
tion và nghe news,  trang bị cả khả năng 
tiếng Nhật để các em không gặp khó khăn 
trong cuộc sống sinh viên sau này. Bài tập 
khối lượng nhiều, các em sẽ bận rộn nhưng 
hãy cố gắng học tốt để chuẩn bị cho tương lai

Nâng cao khả năng suy nghĩ

Phụ trách khóa học Dự bị đại học   Cô giáo Kawahara Tomoko
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京大 Kyodai、
阪大 Handai、
神大 Kandai v.v....

慶應義塾大 Keiogijukudai
早 稲 田 大 Wasedadai、
関 関 同 立 Kankandoritsu v.v....

Mục
tiêu

Khái quát về các môn học

Ngữ pháp tiếng Nhật

Đối sách luyện thi

Phương pháp viết luận

�ông tin báo chí

News

Các đối sách cho kỳ thi Lưu học sinh Nhật Bản

Tiếng Nhật tổng hợp 

Học tiếng Nhật ở trình độ cao và phức tạp, luyện tập nâng cao khả năng vận dụng

Chuẩn bị từ khâu phân tích bản thân đến việc chọn trường, viết hồ sơ, luyện phỏng vấn

Luyện tập khả năng biểu đạt suy nghĩ logic,chính xác

Giờ học tìm hiểu phân tích về báo chí ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, quốc tế, môi trường, khoa học. Các em sẽ cảm thấy hứng thú với việc tìm hiểu kiến thức và nâng cao khả năng đọc hiểu. 

Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tin tức thực tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Qua việc luyện tập các đề thi sát với thực tế, các em sẽ nâng cao khả năng phán đoán, suy nghĩ và đọc hiểu. Các em sẽ được chỉ dẫn nhiệt tình từ các thầy cô giàu kinh nghiệm. 

Trang bị kỹ năng suy nghĩ để dự thi kỳ thi phỏng vấn và theo học được giờ học của trường đại học. Ngoài ra, các em còn được học về kỹ năng phát biểu, thuyết trình

Chuẩn bị kiến thức cho vòng thi thứ hai của các trường đại học, song song với mục tiêu đạt điểm cao ở kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản

Chuẩn bị kiến thức cho vòng thi thứ hai của các trường đại học, song song với mục tiêu đạt điểm cao ở kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản

Học kiến thức cơ bản như tên của vật chất hóa học bằng tiếng Nhật, mục tiêu đạt điểm cao ở kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản và thi đỗ vòng thi thứ hai của các trường đại học. 

Lớp học ít người nên các em sẽ được chỉ bảo nhiệt tình kiến thức cho vòng thi thứ hai của các trường đại học, song song với mục tiêu đạt điểm cao ở kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản

Lớp học được phân chia theo trình độ giúp các em đạt điểm cao trong kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản. Sau kỳ thi lưu học sinh vào mùa thu, các em sẽ được học giờ học về đối sách cho vòng thi thứ hai của trường đại học. 

Đặt mục tiêu điểm cao trong kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản. Trang bị kiến thức rộng cần thiết cho kỳ thi đại học như chính trị/ kinh tế/ lịch sử. 

Lớp học phân chia theo trình độ, trang bị năng lực tiếng Anh cho các kỳ thi vào các trường đai học công lập và các trường khác. 

Nâng cao khả năng tiếng Nhật tổng hợp cho các em chọn trường đại học không có thi tiếng Anh hoặc Toán. 

Toán học khối tự nhiên

Vật lý

Hóa học

Sinh vật

Toán học khối xã hội

Môn học tổng hợp

Tiếng Anh

Tiếng Nhật tự chọn

Bắ
t b
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c

Tự
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ối
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hi
ên

Kh
ối x

ã h
ội

Điể
m c
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Trình độ tiếng Nhật trước khi nhập học
Kỳ thi lưu học sinh Nhật Bản

Môn tiếng Nhật

Trên điểm200

Do tình hình biến động của xã hội và ngành nghề mà có thể thay đổi về nội dung

Môn học Tóm lược

�ời gian biểu

1
2
3
4
5

Lớp học buổi sáng �ứ hai

Tiếng Nhật
tổng hợp

Tiếng Nhật
tổng hợp

Khóa học về  đối
sách luyện thi

Tiếng Nhật
tổng hợp

Tiếng Nhật
tổng hợp

Tiếng Nhật
tổng hợp

Tiếng Nhật
tổng hợp

�ông tin
báo chí

News

Phương pháp
viết luận

Phương pháp
viết luận

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng
Nhật lựa chọn

Tiếng
Nhật lựa chọn

Tiếng
Nhật lựa chọn

Tiếng
Nhật lựa chọn

Tiếng
Nhật lựa chọn

Tiếng
Nhật lựa chọn

Đối sách kỳ
thi lưu học sinh

Nhật Bản

Đối sách kỳ
thi lưu học sinh

Nhật Bản

Đối sách kỳ
thi lưu học sinh

Nhật Bản

Ngữ pháp
tiếng Nhật

�ứ ba �ứ tư �ứ năm �ứ sáu

9:00 ～ 9:45

9:45～10:30

10:40～11:25

11:40～12:25

12:25～13:10

※ Tùy theo nguyện vọng thi mà giờ học tự chọn vào tiết 4 và tiết 5 sẽ thay đổi. 
※ Xếp lớp theo học lực lúc nhập học. 
※ Giờ học lựa chọn, tùy theo trình độ và môn học có thể bắt đầu từ sau 13:40

Toán học

Toán học

Môn tổng
hợp

Môn tổng
hợp

Môn tổng
hợp

Môn tổng
hợp

Tự nhiên Tự nhiên

Tự nhiên Tự nhiên

13:40～14:25

14:25～15:10

15:25～16:10

16:10～16:55

6・7

8・9



 Lịch trình toàn năm học

�
i EJU

�
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�
i giữa kì
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i EJU

�
i JLPT

N
hập học vào trường Đ

ại học - chuyên m
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ong m
uốn

�
i cuối kì / Lễ tốt nghiệp

Đối sách kì thi JLPT

Đối sách kì thi EJU

Đối sách kì thi JLPT

Chuẩn bị hồ sơ cho kì nhập học mùa thu - Trường tư thục

�am gia các 
buổi hội thảo của 
trường Đại Học

Tìm hiểu về các trường ĐH-cao 
đẳng và quyết định khoa - ngành 

sẽ thi
Cùng tham gia 

Open campus của 
các trường Đại học/ 

Chuyên môn
Chuẩn bị hồ sơ/ Luyện tập phỏng vấn

Đạt thành tích cao hơn 
nhờ phương pháp học tập 

đúng đắn

Tư vấn cùng giáo viên, 
chọn trường sẽ thi.

�ảo luận cùng giáo
viên chủ nhiệm Đỗ vào trường Đại học

 - chuyên môn

Sau khi thống nhất cùng chủ nhiệm -> Nộp hồ sơ

Tháng4 Tháng5 Tháng6 Tháng7 Tháng8 Tháng9 Tháng10 Tháng11 Tháng12 Tháng1 Tháng2 Tháng3
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Khóa dự bị học lên cao
Đây là khóa học dành cho đối tượng ở trình độ tiếng Nhật trung cấp, có quá trình học tiếng Nhật chưa đủ để thi lên các 
trường cao hơn. �ông qua các bài test và bài tập hàng ngày sẽ củng cố kiến thứcTiếng Nhật vững chắc để đạt trình độ 
N2 trở lên và hướng đến mục tiêu thi vào các trường đại học, trường chuyên môn. 

ĐẶC SẮC CỦA KHÓA HỌC 
①TIẾNG NHẬT  1 NĂM DÀNH CHO HỌC SINH KHÔNG CHUYÊN HÁN TỰ
Các giờ học {Kanji, Ngữ pháp, Từ vựng, Đọc hiểu, Nghe hiểu} được nghiên cứu biên soạn thích 
hợp dành cho học sinh đến từ các nước không dùng Hán tự. Bên cạnh đó, khóa học còn có giờ 
chuyên về phát âm và đàm thoại để nâng cao kĩ năng giao tiếp thông qua việc vừa nghe đoạn hội 
thoại vừa thảo luận. Ngoài ra, những học sinh đăng kí, sẽ có giờ ôn tập 1 kèm 1 cùng giáo viên, 
cùng khắc phục các môn học bản thân cảm thấy yếu kém.

②GIỜ HỌC CHUYÊN HÁN TỰ
Bạn học cùng lớp cũng hầu hết đến từ các nước không sử dụng Hán tự. Các bạn có thể cùng 
nhau học tập,  vượt qua rào cản ngôn ngữ Tiếng Nhật khởi đầu từ chữ Hán. Ngoài giờ học thông 
thường, các bạn sẽ có bài kiểm tra và bài tập theo chủ đề mỗi ngày để củng cố kiến thức từ vựng, 
năng lực Hán tự thông qua môi trường học tiếng Nhật dễ tiếp thu phù hợp với các bạn không 
chuyên Hán tự.  

③HƯỚNG DẪN THI LÊN CAO THEO TRÌNH ĐỘ  VÀ MỤC TIÊU
Đối với học sinh không chuyên Hán tự, trường sẽ  hướng dẫn thi lên cao theo nguyện  vọng, định hướng tương lai của từng bạn thông qua việc phân tích 
môi trường học của các trường chuyên môn,  những trường đại học dễ thi vào. Hơn nữa, sau khi các bạn đã có định hướng rõ ràng, trường sẽ đưa ra lời 
khuyên cụ thể tùy trình độ Tiếng Nhật cần thiết để học lên, cố gắng nỗ lực để nâng cao trình độ Tiếng Nhật mà không lãng phí thời gian khi nhập học.

KHÓA HỌC DÀNH CHO DU HỌC SINH ĐẾN TỪ CÁC NƯỚC KHÔNG SỬ DỤNG HÁN TỰ

(1 năm)

�
i thử kỳ thi năng lực 

tiếng N
hật

�
i thử kỳ thi năng lực 

tiếng N
hật
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Đạt được chứng chỉ JLPT N2 trở lên
�i đỗ trường Đại Học/ chuyên môn tại Nhật

Tóm lược các môn học
Môn học

Sử dụng máy tính bằng tiếng 
Nhật ( Kì sau )

Đối sách kỳ thi năng lực tiếng Nhật

Đọc và tìm hiểu về văn chương

Tiếng Nhật tổng hợp

Luyện hội thoại (Kì sau)

�uyết trình

Phát âm

Phương pháp diễn đạt văn phạm

Luyện đọc

Ngữ pháp tiếng Nhật

Luận về ý nghĩa từ vụng

Lý giải Hán Tự

Nâng cao khả năng đọc hiểu qua việc đọc  nhiều văn bản khác nhau như truyện tiểu thuyết, báo chí.

Mỗi  ngày lặp đi lặp lại từng chút một 「Ý nghĩa」「Cách đọc」「Cách viết」để nâng cao khả năng hiểu Từ Vựng và Hán Tự.

Nghĩa của từ không chỉ học máy móc để đối phó khi thi, mà còn học ý nghĩa và cách sử dụng trên thực tế .

Sách giáo trình được biên soạn kỹ lưỡng nhất, luyện các kĩ năng Nghe - Đọc trình độ N2

Luyện kĩ  năng Diễn Đạt theo suy nghĩ  một cách logic, sử dụng Văn Phạm Tiếng Nhật  chính xác.

Sửa lại các lỗi trong phát âm. Đồng thời luyện nghe, nói nhằm hướng đến cách diễn đạt  tự nhiên nhất.

Phân chia lớp theo trình độ và Tổ chức các giờ học luyện thi N2 vào các thời kì thích hợp.

Nâng cao kĩ năng đối ứng  khi thuyết trình, phỏng vấn, đồng thời rèn luyện  kĩ năng  Đàm �oại  sao cho có thể  diễn đạt lưu loát bằng Tiếng Nhật.

Từng cá nhân trình bày những trải nghiệm của bản thân, hoặc những chủ đề được đưa ra.�ông qua đó học sinh được luyện 
cách diễn đạt, biểu đạt suy nghĩ, cảm xúc của mình trước các vấn đề.

�ông qua các tài liệu tiếng Nhật thực tế, giúp học cách biểu đạt cảm xúc, ý kiến của bản thân, đồng thời bản thân học hỏi 
thêm các kiến thức về văn hóa, xã hội Nhật Bản. Từ đó giúp củng  cố  kiến  thức đã học ở  lớp một cách tổng hợp như [ Hán 
Tự, Ngữ Pháp, Từ Vựng, Nghe Hiểu, Đọc Hiểu]

Luyện tập từ việc sử dụng bàn phím tiếng Nhật, học các kĩ năng sử dụng Word, Excel, Power Point dưới font tiếng Nhật. 
Giúp các em thành thạo trong quá trình làm bào cáo, và các bài thuyết trình cuối kì.

Luyện tập nhiều lần cho đến khi tự  mình có thể sử dụng mẫu Ngữ Pháp và rèn kĩ năng Diễn Đạt mà  không quan tâm đến  ý nghĩa.

Tóm lược

Mục
tiêu

Do tình hình biến động của xã hội và ngành nghề mà có thể thay đổi về nội dung

�ời khóa biểu

1
2
3
4
5

Lớp học buổi chiều

Lý giải Hán Tự

Luyện đọc

Tiếng Nhật
tổng hợp

Tiếng Nhật
tổng hợp

Tiếng Nhật
tổng hợp

Đối sách kỳ
thi năng lực
tiếng Nhật

Đối sách kỳ
thi năng lực
tiếng Nhật

Đối sách kỳ
thi năng lực
tiếng Nhật

Phương pháp
diễn đạt

văn phạm

Tiếng Nhật
tổng hợp

Tiếng Nhật
tổng hợp

�uyết trình Phát âm

Luyện nghe
Ngữ pháp
tiếng Nhật

Ngữ pháp
tiếng Nhật

Luận về ý
nghĩa từ vụng

Lý giải Hán Tự

Đọc và tìm hiểu
về văn chương

Lý giải Hán Tự Lý giải Hán Tự Lý giải Hán Tự13：40～14：25

14：25～15：10

15：25～16：10

16：10～16：55

17：05～17：50

Teacher’s voice

Đây là khóa học bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Nhật với mục 
tiêu thi đỗ vào các trường Đại học, senmon tại Nhật. Để đạt được 
mục tiêu đó, trước mắt học sinh cần ôn luyện nắm chắc tiếng Nhật 
trình độ N3, làm nền tảng để học các kiến thức đòi hỏi cho thi năng 
lực trình độ N2. Ngoài tiếng Nhật đáp ứng cho kì thi học lên cao, 
khóa học còn giảng dạy tiếng Nhật chuyên sâu trong sinh hoạt, và 
tiếng Nhật dùng trong công việc, chắc chắn hữu ích cho học sinh 
trong tương lai. Giờ học mỗi ngày đều có bài kiểm tra, đòi hỏi học 

sinh phải ôn bài và chuẩn bị bài kĩ lưỡng trước khi đến lớp. 
Chỉ đạo của nhà trường khá nghiêm khắc, nhưng luôn 
khuyến khích các em hăng hái phát biểu, tích cực đưa ra thật 
nhiều ý kiến và câu hỏi trong giờ học. Với tất cả các em, 1 
năm này là khoảng thời gian cực kì quan trọng với tương lai 
bản thân. Chính vì vậy, để 1 năm, hay 5 năm sau, chúng ta 
không phải hối hận, ngay từ bây giờ hãy cùng nỗ lực hết 
mình, cố gắng hết mình, hưỡng đến tương lai phía trước.

Hãy tận dụng thời gian 1 năm theo cách hữu ích nhất !

Chủ nhiệm khóa dự bị học lên cao
Cô Fujita Akemi

Trình độ tiếng 
Nhật trước khi nhập học

Tương
đương N3

�ứ hai �ứ ba �ứ tư �ứ năm �ứ sáu



Nội dung buổi tham quan trường

Lợi ích khi tham gia 

4.Có hỗ trợ chi phí đi lại2.Nhận phiếu miễn lệ phí thi vào trường trị giá 2 vạn yên

3.Hiểu rõ chi tiết về khóa học1.Nghe hỏi về kỹ năng phỏng vấn

Các thông báo quan trọng Với các em ở xa

Để có thể nộp đơn dự thi vào trường, cần phải tham dự open 
campus hoặc buổi giới thiệu cho cá nhân. Với các em ở xa, 
hoặc vì điều kiện bất khả kháng không thể tham dự, trường 
sẽ bố trí giới thiệu cho cá nhân. Hãy liên lạc trước với trường. 

Trường có phòng trọ miễn phí ở 1 đêm 2 
ngày để các em có thể tham dự open 
campus. Cần phải liên lạc đặt phòng trước 

Đăng ký
open campus ở đây

Với các em không tham dự được open campus

Đăng ký buổi giới thiệu
cho cá nhân ở đây

�ông tin liên lạc

Trung Tâm lưu học sinh ECC

Giới thiệu
về khóa họcGiới thiệu về trường Giao lưu với sinh

viên của trường
Trải nghiệm

giờ học thực tế

Các khóa học được tổ chức

�ời gian tiếp đón

Ngày có thể tiếp đón

Nguyện vọng học lên cao：
Khóa học dự bị đại học
Khóa học dự bị cao học
Khóa học dự bị chuyên môn

Nguyện vọng học chuyên môn：
Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC 
Trường chuyên môn máy tính ECC
Toàn bộ các khóa học của trườngchuyên môn nghệ thuật ECC

※Không có hỗ trợ đi lại khi tham gia buổi giới thiệu cho cá nhân

Điện thoại : 0120-644-882 <Miễn phí đàm thoại trong nước Nhật>      06-6372-1510
FAX : 06-6372-1544     E-mail : is-o�ce@ecc.ac.jp   WEB : http://global.ecc.ac.jp/

< Trong tòa số 2 của trường chuyên môn ngoại ngữ ECC >

※Cần phải đăng ký trước

※�ứ bày, CN, ngày lễ trường không tổ chức

※Các khóa học luyện thi học lên cao sẽ
     không có open campus

�ứ Hai đến thứ Sáu

10~18h

Buổi tham quan trường
Tổ chức Open campus về trường chuyên môn, buổi giới thiệu cho từng cá nhân

Khóa học Dự bị Đại học, Dự bị Cao học, Dự bị lên chuyên môn sẽ chỉ tổ chức giới thiệu cho từng cá nhân 

Trường chuyên môn ngoại ngữ quốc tế ECC Trường chuyên môn máy tính ECC

 Về cuộc
sống của lưu

học sinh 


	ベトナム版パンフレット_校了 1
	ベトナム版パンフレット_校了 8
	ベトナム版パンフレット_校了 9
	ベトナム版パンフレット_校了 10
	ベトナム版パンフレット_校了 13

