Học viện ngoại ngữ Aiwa
Học viện ngoại ngữ Aiwa có trên 300 học viên đang theo học và là một trong
những nơi đào tạo tiếng Nhật có quy mô lớn và lịch sử lâu đời nhất tại Fukuoka.

Phương pháp dạy hiệu quả
Các tiết học được tiến hành theo phương pháp tiếp cận ngôn ngữ thực hành, không chỉ
dừng lại ở việc tích lũy kiến thức mà chúng tôi hướng đến những tiết học tiếng Nhật vui vẻ,
thoải mái, dễ hiểu, chú trọng đến việc thực hành, vận dụng ngôn ngữ.

Sự tín nhiệm trong đội ngũ giảng dạy tiếng Nhật
Đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Nhật tại trường ngoại ngữ Aiwa có kiến thức chuyên
môn giáo dục vững vàng, đã nhiều lần thi đỗ các kì thi kiểm tra năng lực giáo dục
tiếng Nhật do Hiệp hội giáo dục tiếng Nhật tổ chức.

Giáo trình phong phú
Học viện ngoại ngữ Aiwa không chỉ đơn thuần trạng bị cho học viên về tiếng Nhật mà
bên cạnh đó còn tổ chức các hoạt động kiến tập, giao lưu với địa phương, nhằm trang
bị cho học viên hành trang tri thức đa lĩnh vực, nhắm đến mục tiêu đào tạo một đội ngũ
nhân tài sử dụng phương tiện tiếng Nhật để tiến bước vào xã hội toàn cầu hóa.
Tổ chức các khóa học toán và tiếng Anh miễn phí.
Hướng dẫn học viên ứng tuyển kì thi năng lực tiếng Nhật và kì thi du học Nhật Bản.

Chương trình giảng dạy.
●Bước đầu, hướng dẫn học viên một cách đầy đủ để có thể ứng tuyển kì thi đại học.
●Giáo trình tiếng Nhật được chia theo các bước một cách bài bản và trình tự:
Kiến thức cơ bản  Sơ cấp  Trung cấp  Cao cấp
●Thông qua các hoạt động giao lưu và kiến tập tại địa phương,
củng cố thêm kiến thức về xã hội Nhật Bản.

Tiêu chí xét tuyển
1)Đối tượng trên 18 tuổi, đã hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm.
2)Đối tượng có năng lực tiếng Nhật tương đương N5 trở lên.

Hướng dẫn khóa học (Lịch học)

Check!

Chương trình giảng dạy.

Thời gian học

Hạn nộp đơn

Khóa học mùa xuân
(nhập học tháng 4)

2 năm

Cuối tháng 11 năm trước

Khóa học mùa hè
(nhập học tháng 7)

1 năm 9 tháng

Cuối tháng 2 cùng năm

Khóa học mùa thu
(nhập học tháng 10)

1 năm 6 tháng

Cuối tháng 5 cùng năm

(nhập học tháng 10)

Môi trường, địa lý

Tenjin

Thành phố Fukuoka là trung tâm văn hóa kinh tế, chính trị của vùng Kyushu, nằm tại phía
Nam vùng Kyushu với diện tích 334 km2, dân số khoảng trên 1 triệu 400 nghìn dân.
Thành phố Fukuoka được thành lập năm 1889, chia ra làm 7 quận: quận Trung tâm, quận
Hakata, quận Jonan, quận Sawara, quận phía Đông, quận phía Nam, quận phía Tây. Học
viện ngoại ngữ Aiwa nằm tại quận phía Đông của thành phố - là trung tâm văn hóa của
thành phố, và là nơi tập trung các ngân hàng và trung tâm mua sắm.
Bên cạnh đó, học viện Aiwa nằm cạnh Tenjin – trung tâm thương mại của vùng Kyushu
do đó rất tiện cho cuộc sống hàng ngày, đi học, đi làm…

Danh sách các trường chuyển tiếp
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愛和外語学院

Nhà ga HAKATA
HAKATA Sta

Chương trình đào tạo thạc sĩ
Đại học Kyushu, Đại học Saga, Đại học Nagoya,
Đại học sư phạm Fukuoka, Đai học Osaka,
Đại học Okayama,
Học viện thông tin trực thuộc đại học Kyoto.......

Các trường quốc lập.
Đại học Kyushu,Đại học Sư phạm Fukuoka,
Đại học nữ sinh Fukuoka, Đại học Nagasaki,
Đại học Saga, Đại học Toyama.
Đại học thành phố Kitakyushu,
Đại học thành phố Shimonoseki,

Các trường tư lập

博多駅

Đại học cộng đồng Kyushu, Đại học quốc tế Kyushu,
Đại học công nghiệp Kyushu, Đại học thông tin Kyushu,
Đại học Kurume, Học viện nữ sinh Seinan,
Đại học Nakamura, Đại học công nghiệp Fukuoka,
Học viện nữ sinh Fukuoka, Đại học Fukuoka,
Đại học tư lập Châu Á Thái Bình Dương,
Đại học kinh tế Nhật Bản,
Đại học Nhật Bản, Đại học Teikyo, Đại học Takushoku,
Đại học Kokushikan, Đại học Obirin,Đại học Kanagawa,
Đại học Ritsumeikan, Đại học công nghiệp Osaka,
Đại học quốc tế Osaka, Đại học Aichi......

sân bay Fukuoka
FUKUOKA Airport

福岡空港

Trịnh Tanh Thúy
(Tiền Giang,Việt Nam)
nhập học tháng 10.2010

Lần đầu tiên đến Nhật . Tôi đã rất lo lắng ,
trong lớp chỉ có mình tôi là người Việt
nhưng các giáo viên đã giúp đỡ tôi rất nhiều .
Đến bây giờ tôi đã quen với lớp học và mọi người
ở trong lớp .
Giáo viên và các bạn trong lớp rất nhiệt tình
và vui vẻ nên tôi ko còn thấy lo lắng gì cả .
Hàng tuần giáo viên đều dạy tôi chữ Hán .
PHẠM HẢi HÀ
Tiếng Nhật rất là khó nhưng cũng rất thú vị .
(Thái Bình,Việt Nam)
nhập học tháng 4.2011

NGUYỄN THỊ THAN KIỀU
(Cần thơ,Việt Nam)
nhập học tháng 7.2011

Sajar SM Habibullah (Bangladesh)
Assalamualaikum. I strongly recommend
this school because all the staff always
help me in every part of my daily life as a
Muslim, such as finding halal food,

Nick DiLiberto（Canada）
After I graduated from AIWA Japanese Language School, I started working
at a Japanese video game company in Fukuoka.
Even though everyday is challenging, I can see myself improving and
I enjoy overcoming the challenges.
Being in a Japanese company I have to relay on my Japanese Language skill
all the time to communicate with the Director and other staff.
I don't think I couldn't have done this without the help from the teachers at Aiwa

Trường có chế độ học bổng cho các học viên có thành tích học tập tốt.

Trường học nhật ngữ
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