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Hãy học tiếng Nhật bằng việc
tận dụng ngũ quan gồm tay, mắt,
tai, miệng, mũi của mình.

Tổng sức chứa: 2,804 học sinh
Viện Nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya có 7 cơ sở
Chương trình học đa dạng, có thể chọn lớp phù hợp với mục đích học

Những thành tích
vượt trội khác
Học sinh đã tốt nghiệp

Lịch sử

Hơn 25,000 học sinh

Hơn 40 năm
Thành lập năm 1975. Số lượng lớn
học sinh đỗ đạt nhờ năng lực đào tạo vững chắc.

ĐẠI HỌC
QUỐC LẬP

Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Hokkaido,
Đại học Tohoku, Đại học Nagoya, Đại học Osaka, Đại học Kyushu,...

Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Sophia, Đại học Gakushuin, Đại học Meiji,
Đại học Aoyama Gakuin, Đại học Rikkyo, Đại học Chuo, Đại học Hosei, Đại học

ĐẠI HỌC
TƯ LẬP

Kansai, Đại học Kansai Gakuin, Đại học Doshisha, Đại học Ritsumeikan, Đại học
Nihon, Đại học Tokai, Đại học Komazawa, Đại học Senshu, Đại học Daito Bunka,
Đại học Toyo, Đại học Asia, Đại học Teikyo, Đại học Teikyo Heisei, Đại học
Kokushikan,...

Là Cơ quan đào tạo Khóa dự bị Đại học
do Bộ Giáo dục chỉ định
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Thành tích học lên Đại học/ Cao học
Có số lượng lớn học sinh học lên các trường quốc lập và dân lập hàng đầu mỗi năm
Thành tích thi đậu Đại học/ Cao học
trong 5 năm gần đây

683
532
95

130
80

29

743
105
79

730

717
143
77

559

497

3,405

Đại học/Cao học Tư lập

123

Đại học/ Cao học Quốc lập

106

Đại học/ Cao học hàng đầu

501

473

10 trường Quốc lập

2,438
371

596

Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Đại học Công nghiệp
Tokyo, Đại học Hokkaido, Đại học Tohoku, Đại học
Tsukuba, Đại học Hitotsubashi, Đại học Nagoya,
Đại học Osaka, Đại học Kyushu

3 trường Tư lập

408

2017

Tổng thi đậu

Đại học Waseda・Đại học Keio・Đại học Sophia

2018

2019

2020

2021

Tổng thi đậu Cao đẳng

Nhiều học sinh đạt điểm cao
trong Kỳ thi EJU hàng năm!
Kỳ thi EJU lần 1 năm 2021
Điểm cao nhất toàn quốc: 369 điểm
Học sinh Trường Nhật ngữ Sendagaya
Học lên Đại học/Cao học
Quốc lập hàng đầu
Học lên Đại học/Cao học
Tư lập hàng đầu

Hạng 1
Toàn nước Nhật

Hạng 1
Toàn nước Nhật

161
2017

246
2018

275
2019

1,257
332

2020

243
2021

Nhận tiến cử chỉ định
từ hơn 70 trường mỗi năm!
Thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Anime,
Làm bánh, Truyền thông, Thông dịch, Thiết kế,
Nấu ăn, Y tế,Thời trang, Khách sạn, Du lịch,
Âm nhạc, Ô tô,...
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Đội ngũ giáo viên tiếng Nhật
không ngừng nâng cao trình độ

Chúng tôi mong muốn
chia sẻ niềm vui khi
“Hiểu và truyền đạt
được tiếng Nhật”

Đội ngũ giáo viên tại Viện Nghiên cứu Giáo dục
Nhật ngữ Sendagaya là nhóm các chuyên gia đã
được đào tạo đồng đều thông qua Khóa đào tạo
Giáo viên tiếng Nhật. Ngay cả khi đã đứng trên
bục giảng, các giáo viên vẫn không ngừng nâng
cao kỹ năng giảng dạy của mình thông qua các
buổi tập huấn, nghiên cứu chuyên sâu.
Trường có đội ngũ hơn 200 giáo viên thường trực,
độ tuổi từ hơn 20 đến 70 tuổi. Du học sinh sẽ có
cơ hội tiếp xúc với nhiều giáo viên tiếng Nhật có
những cá tính khác nhau khi theo học tại trường.

Trường cũng có nhiều giáo viên kỳ cựu, với bề
dày kiến thức và trên 10 năm kinh nghiệm giảng
dạy cho du học sinh. Họ luôn đem đến những giờ
học chất lượng dựa trên năng lực sư phạm vững
chắc cùng sự độc đáo của riêng mình.

Ngôn ngữ thật kỳ diệu!
Dù có tiếng mẹ đẻ, văn hóa và lối sống khác nhau,
chúng ta vẫn có thể hiểu nhau nếu cùng học chung một ngôn ngữ.
Khi đó, thế giới dường như cũng được rộng mở hơn bao giờ hết.
“Có thể hiểu và truyền đạt được ngôn ngữ” - đây chính là niềm vui mà chúng tôi muốn chia sẻ.

240 giáo viên
Phụ trách giảng dạy tiếng Nhật
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（Tại thời điểm ngày 30/9/2021)

Trường Nhật ngữ Sendagaya
Thầy Mitsuyuki TSUCHIDA

16 năm kinh nghiệm
giảng dạy tiếng Nhật

Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài nên tôi đã bắt đầu đi du
lịch nhiều nơi. Sau khi đi đến nhiều đất nước, tiếp xúc với nhiều người, tôi đã nhận ra rằng
thế giới quan của tôi và của nước Nhật không phải là điều tuyệt đối. Kinh nghiệm này đã
giúp tôi rất nhiều trong việc xây dựng mối quan hệ tốt với học sinh sau này.
Trong giờ học, thông qua chính những phản ứng của học sinh mà tôi có thể hiểu các em hơn.
Vì thế, tôi luôn muốn mình là một giáo viên có thể thu hút sự chú ý của học sinh ngay từ
những giây phút đầu bước vào lớp. Để làm được điều đó, tôi nghĩ rằng mình luôn phải thử
thách với những điều mới và tìm tòi thêm những phương pháp dạy hay hơn, thú vị hơn.
Các em học sinh nhập học với nhiều mục tiêu khác nhau. Tôi cảm thấy vô cùng có ý nghĩa
khi có thể hỗ trợ những học sinh đang nỗ lực từng ngày để đạt được mục tiêu. Chứng kiến sự
trưởng thành của các em là niềm vui lớn nhất đối với tôi.

Trường Nhật ngữ Sendagaya
Cô Harumi FURUYA

16 năm kinh nghiệm
giảng dạy tiếng Nhật

Chúng tôi luôn hết mình hỗ trợ các em học sinh đã chọn Nhật Bản là điểm đến du học có thể
tiến gần hơn tới ước mơ của mình.
Trước tiên là với tiếng Nhật. Phương châm của tôi là "Học mà vui, Vui mà học". Tôi mong
các em có thể học được tiếng Nhật đủ để sử dụng trong đời sống hằng ngày và trong học tập,
cũng như có thể truyền đạt được hết ý kiến của mình bằng tiếng Nhật.
Tiếp đến là tìm được trường phù hợp với mục tiêu và cá tính của mình để học lên. Tôi còn
nhớ 1 học sinh đã tốt nghiệp, vì không đạt đủ điểm EJU nên không đậu nguyện vọng 1. Thế
nhưng em đã phát huy thế mạnh là tiếng Anh và phỏng vấn, đổi trường nguyện vọng và đã
thi đậu. Tôi đã nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của em trong buổi lễ tốt nghiệp. Bằng kinh
nghiệm đã hướng dẫn và luyện thi cho nhiều học sinh, tôi tự tin có thể hỗ trợ cho các em, vì
vậy đừng ngại xin tư vấn từ tôi nhé.
Hãy cùng những người bạn với những hoàn cảnh xuất thân khác nhau của mình cố gắng
vươn lên, mở rộng giá trị quan cũng như tầm nhìn của bản thân, và vươn xa ra thế giới trong
tương lai.

Trường Nhật ngữ Sendagaya
Cô Ikuyo MISAWA

14 năm kinh nghiệm
giảng dạy tiếng Nhật

Theo tôi, điểm thu hút nhất của công việc giảng dạy tiếng Nhật là có cơ hội tiếp xúc với
những học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chính những học sinh của mình là động lực
để tôi có thể duy trì công việc này.
Ngày mới đi dạy, trong lớp tôi có học sinh không mấy hứng thú với việc học. Mỗi ngày tôi
đều nghĩ phải làm thế nào để xây dựng bài giảng hấp dẫn và dễ hiểu đối với em ấy. Vào một
buổi học dự giờ, tôi hồi hộp đến nỗi tay chân muốn run lên, nhưng đã có những điều kỳ diệu
xảy ra. Hôm đó, cả lớp ai cũng giơ tay phát biểu và cũng rất cố gắng trong phần đặt câu. Sau
giờ học, một học sinh khác còn tiết lộ với tôi rằng vào hôm trước đó có một em hô hào: "Vì
cô giáo, buổi học ngày mai chúng ta cùng cố gắng nhé". Và em học sinh ấy, không ai khác
chính là học sinh từng không mấy hứng thú với việc học trước đây.
Có lẽ, cho tới nhiều năm về sau, tôi sẽ không bao giờ quên được những tình cảm này của các
em học sinh. Nhờ có các em, tôi mới có thể vui vẻ đứng lớp mỗi ngày như bây giờ.
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Ngôn ngữ biến hóa cùng thời đại.
Giáo trình giảng dạy cũng liên tục được cải tiến.
Từ năm 1995 đến nay, chúng tôi không ngừng cải tiến giáo trình giảng dạy để theo kịp
thời đại và liên tục nghiên cứu những yếu tố quan trọng đối với du học sinh hiện nay.
Đi cùng thời đại, ngôn ngữ nói chung và tiếng Nhật nói riêng đều có sự thay đổi.

Tập đoàn Sendagaya có riêng Ban phụ trách về phát triển giáo trình giảng dạy.

「初級テキストブック」

「中級テキストブック」

「日本語教育講座Ⅳ」
「日本語教育講座Ⅲ」

Năm 1997

「日本語教育講座」
３ 言語学・日本語事情

「日本語教育講座」

N1

４ 日本語の歴史

「日本語教育講座」
５ 教授法

N2

Năm 2006

「e-ラーニング」

Năm 2013

Năm 2014
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「外国人のための
ケーススタディで学ぶビジネス日本語 中級」

Năm 2020

Năm 2007

「日本語教育講座３」

「日本語能力試験模擬テスト N�」

Năm 2017

「中上級ビジネス日本語 IT編」

「日本語教育講座５」

「アニメ・スライド教材」

「コミュニケーション日本語」

「会話を中心とした
交流活動のカリキュラム」

「日本語教育講座４」

﹁e ラーニング﹂

Năm 2011

Năm 2000

「日本語教育講座２」

﹁ ワークブック﹂

N2

２ 音声・語彙・意味

ト ﹂
模擬テス
能力試験
﹁日本語

Năm 2003

﹁新概念交際日本語﹂

「日本語教育講座」

﹁日本語能力試験模擬テスト ﹂

N1

１ 日本語文法

集﹂
﹁基礎問題

Năm 2008

「コミュニケーション日本語１」

Năm 1999

「日本語教育講座」

﹁新版・実技教本﹂

「標準商務基礎日語１IT編」

「コミュニケーション日本語２」

ト ﹂
模擬テス
能力試験
﹁日本語

「標準商務基礎日語２IT編」

「コミュニケーション日本語３」

﹁日本語能力試験模擬テスト ﹂

「標準商務基礎日語３IT編」

﹁ 漢字練習帳1﹂

「CJ ワークブック１」

「標準商務基礎日語４IT編」

Năm 1998

CJ CJ CJ

「CJ ワークブック２」

Năm 2001

﹁ 漢字練習帳2﹂

﹂
本語3
﹁ 日
﹂
本語2
﹁ 日

﹁ 日本語1﹂

SJI SJI SJI

﹁ 漢字練習帳3﹂

「CJ ワークブック３」

「日本語教育講座Ⅰ」

」
て
い

Năm 1995

「みんなの日本語初版」

つ
に

「実技教本」

成

「敬語入門とロールプレイ」

「日本語教育講座Ⅱ」

養

「はじめまして」

「日本語教育講座Ⅴ」

員

「初級ドリル・ブック」

教
の
め
た
の
育
教
語
本
日
「

「観光日本語訓練」

﹂
本語Ⅲ
﹁ 日
﹂
本語Ⅱ
﹁ 日

SJI SJI SJI

﹂
問題集
・文法
﹁実技
教材﹂
ィオム
級イデ
﹁中上

「わかる日本語」

﹁ 日本語Ⅰ﹂

Kệ sách Sendagaya

CJ

「日本語教育講座１」

Năm 2015
「ビジネス日本語」

「日本語教育のための著作権」

「日本語能力試験模擬テスト N�」

Năm 2021

Quá trình xây dựng bài giảng
của giáo viên tiếng Nhật
Phân tích ngữ pháp và soạn giáo án
Sau khi phân tích các mẫu ngữ pháp sẽ học trong
ngày dựa theo cẩm nang hướng dẫn, các giáo viên
sẽ cùng nhau thảo luận và nghiên cứu xem cách dạy
nào sẽ thu hút được sự quan tâm từ học sinh. Ngoài
ra, không chỉ trong ngữ cảnh trường học, mà giáo
viên còn luôn nghiên cứu thêm các mẫu câu có thể
sử dụng được trong những ngữ cảnh khác.

Công cụ trợ giảng thủ công
Tùy vào trình độ tiếng Nhật của lớp mà giáo viên có
thể chuẩn bị công cụ trợ giảng phù hợp. Ví dụ, đối
với các lớp sơ cấp sẽ là tranh vẽ minh họa, đối với
các lớp thượng cấp sẽ là tài liệu thực tế như báo chí.
Thông qua những công cụ trợ giảng này mà các đề
tài học cũng được mở rộng, giúp học sinh có thể
thảo luận sôi nổi hơn. Cho tới nay, số lượng công cụ
trợ giảng thủ công mà các giáo viên đã tạo ra đã lên
tới hàng trăm công cụ.

Cùng học sinh xây dựng giờ học
Các em học sinh trong một lớp đến từ nhiều quốc
gia khác nhau. Năng lực học tiếng Nhật của các em
cũng khác nhau, đặc biệt là cảm nhận về tiếng Nhật
giữa học sinh đến từ quốc gia sử dụng chữ Hán và
không sử dụng chữ Hán có nhiều khác biệt.
Trong giờ học, các giáo viên luôn cố gắng lắng
nghe ý kiến của từng học sinh và từ đó cùng nhau
xây dựng và hoàn thiện giờ học. Không những thế,
các giáo viên luôn chỉ dẫn tận tình cho đến khi học
sinh của mình hiểu cặn kẽ chi tiết bài học.
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Sinh viên Đại học Quốc lập Yokohama Chuyên ngành Toán-Lý & Thông tin Điện tử
Tốt nghiệp Sendagaya tháng 3 năm 2020
(Khóa luyện thi Đại học/ Cao đẳng - 1 năm 6 tháng)

Du học sinh Việt Nam

TRỊNH THÀNH LUÂN
Trường Nhật ngữ Sendagaya là nơi hiện thực hóa giấc mơ
Du học Nhật Bản. Không chỉ tiếng Nhật, trường còn có lớp
luyện thi Đại học đối với các môn học khác như Toán, Lý,
Hóa, Kinh tế.... Học sinh có thể tự do lựa chọn học các môn
học phù hợp với mục tiêu của bản thân. Ngoài ra, trong thời
gian thi Đại học, các thầy cô cũng hỗ trợ học sinh rất nhiều.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi đã giúp tôi kiểm tra lại hồ sơ, bài
tiểu luận, đặc biệt hầu như mỗi ngày đều giúp tôi luyện phỏng
vấn. Nhờ vậy, tôi đã có thể thi đậu vào trường nguyện vọng 1.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã được học ở Sendagaya.

Trường Nhật ngữ Sendagaya

Số lớp tối đa

Sức chứa 1,728 học sinh

90 lớp

KHÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG
Thuộc Khóa Đào tạo Dự bị - chỉ định bởi Bộ Giáo dục
Khóa 2 năm (Nhập học kỳ Tháng 4)
Khóa 1 năm 6 tháng (Nhập học kỳ Tháng 10)
Trình độ khi tới Nhật
tương đương N5

NHẬP
HỌC
KỲ
THÁNG
4
KHÓA
2
NĂM

Kỳ 1 năm nhất

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Tháng 9

Xây dựng kỹ năng giao tiếp cơ bản
Sơ cấp 1

・Đọc được văn bản viết về trải nghiệm hàng ngày.
・Viết được đoạn văn đơn giản giới thiệu bản thân hoặc về
các đề tài quen thuộc.

Sơ cấp 2

・Nghe được những đoạn hội thoại thường ngày như khi đi
mua sắm.
・Áp dụng được những mẫu ngữ pháp và từ vựng đã học
trên lớp vào những hội thoại thường ngày.

N4
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Kỳ 2 năm nhất
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Tháng 10 Tháng 11

Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Bắt đầu giai đoạn học tiếng Nhật luyện thi
(Phân lớp Tự chọn phù hợp mục đích khác nhau)

Trung cấp 1

・Hiểu rõ được những ý chính trong các bài nghị luận dài về
các chủ đề quen thuộc.
・Có khả năng duy trì cuộc hội thoại hoặc nghị luận.

Trung cấp 2

・Hiểu rõ được chủ đề của các nội dung thuộc lĩnh vực
chuyên môn hoặc sở thích của bản thân.
・Có khả năng mô tả chi tiết về những đề tài gần gũi mà bản
thân quan tâm.

N3

“Tôi có nhiều điều muốn học ở Nhật.
Vì thế tôi quyết tâm thi đậu vào

Nội dung Khóa học

trường nguyện vọng bằng tiếng Nhật.”

Kỹ năng giao tiếp cần thiết cho cuộc sống tại Nhật
nói chung và tại trường học lên sau này nói riêng
(Nghe - Nói - Đọc - Viết)

Điểm nổi bật

Phát triển đồng đều 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết theo lớp phù hợp với

Lớp Tự chọn phù hợp mục đích

trình độ tiếng Nhật của bản thân. Không chỉ được học về ngữ pháp và từ
vựng, mà qua việc luyện viết và nói dựa trên những kiến thức đã học, học

Từ trình độ Sơ -Trung cấp trở lên, học sinh có thể lựa
chọn lớp học phù hợp với nguyện vọng học lên của mình.
Học sinh muốn học lên đại học có thể chọn lớp luyện thi
đại học, học sinh muốn học lên trường nghề có thể chọn
lớp luyện thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Tại các lớp tự

cuộc sống tại Nhật nói chung và tại trường sẽ học lên sau này nói riêng.

Lớp luyện thi (EJU, JLPT, Kỳ thi đầu vào)
Học sinh được xếp vào lớp phù hợp với trình độ tiếng Nhật của mình hoặc

chọn này, ngoài việc luyện giải đề và thi thử, học sinh
còn được giáo viên hướng dẫn các kỹ năng khác như cách

dựa trên đặc tính khác nhau giữa các quốc gia sử dụng và không sử dụng chữ

viết bản lý do nộp hồ sơ.

Hán. Trên lớp, các em được học về đặc trưng của đề thi và các bí quyết giải

Lớp học cho đối tượng học lên

Đại học như lớp luyện viết luận cũng giúp các em tiến gần hơn tới mục tiêu

đề nhằm mục tiêu đạt điểm thi cao hơn. Ngoài ra, các lớp luyện thi vòng 2

Học sinh sẽ được học chi tiết các bước từ cách nộp hồ sơ
cho tới cách làm thủ tục nhập học tương ứng theo phân
loại trường muốn học lên. Cùng với việc sử dụng "Sổ tay
mùa thi", học sinh cũng có thể tự chuẩn bị những bước
tiếp theo. Ngoài ra, các em còn được học cách vận dụng
những kinh nghiệm từ các khóa trước (điểm thi, tiêu chí
đậu rớt, nội dung phỏng vấn), từ đó tìm ra phương pháp
học cụ thể để thi đậu vào trường mình mong muốn.

Lớp luyện thi

thi đậu vào trường nguyện vọng.

Các môn cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Tổng hợp, Tiếng Anh)
Kỳ thi EJU đòi hỏi năng lực giải đề thi bằng tiếng Nhật đối với các môn cơ
bản ở trình độ phổ thông. Vì thế học sinh phải đặt mục tiêu đạt được năng lực
tiếng Nhật ở mức có thể giúp giải được đề thi liên quan tới kiến thức đã học
tại Việt Nam hoặc hơn thế nữa. Tùy vào nguyện vọng, học sinh có thể chọn
học lớp luyện thi các môn cơ bản cần thiết. Học sinh còn có thể học lớp luyện
thi Tiếng Anh dựa trên xu hướng tuyển sinh đầu vào của các trường đại học.

Đại học

Tỷ lệ học lên

Môn cơ bản

60%

Về nước/...
15%

Lớp luyện thi JLPT trình độ N1

Toán

Lớp luyện thi JLPT trình độ N2

Lý - Hóa

Lớp luyện thi JLPT trình độ N3

Tổng hợp

Lớp luyện thi EJU

Tiếng Anh

Cao học
5%

Cao đẳng

Trình độ
(8 cấp bậc)

Sơ cấp 1-2

Trung cấp 1-2

Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Kỳ 2 năm 2
Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Đạt điểm cao hơn tại các kỳ thi
(Chọn trường - Thi EJU, JLPT)

Thượng cấp 1

・Đọc được văn bản mang tính trừu tượng hoặc mang tính
xã hội.
・Viết được đoạn văn từ 400-500 chữ nêu lên ý kiến về chủ
đề được cho.

Thượng cấp 2

・Có khả năng nghe hiểu phần lớn nội dung của những chủ
đề được nêu trong tin tức.
・Trình bày đầy đủ được ý kiến của bản thân về đề tài được
nêu ra.

N2

20%

Thượng cấp 1-4

Kỳ 1 năm 2
Tháng 4

sinh còn nâng cao được năng lực tiếng Nhật và kỹ năng giao tiếp cần thiết cho

Thi đậu vào trường nguyện vọng &
Đạt trình độ tiếng Nhật cần thiết cho việc học lên
(Thi Đại học/ Cao đẳng - Quyết định trường)

Thượng cấp 3

・Đọc hiểu được giáo trình Đại học và trình bày được ý kiến
của bản thân.
・Được trau dồi kỹ năng viết luận văn.

Thượng cấp 4

・Lý giải được nội dung của các chương trình TV, các bài
giảng tại Đại học/ Cao học.
・Có khả năng trao đổi ý kiến và thuyết trình về các đề tài
xã hội.

N1

SJI
Thượng
cấp 4
Thượng
cấp 3
Thượng
cấp 2
Thượng
cấp 1
Trung
cấp 2
Trung
cấp 1
Sơ cấp 2

JLPT

CEFR

N1

B2.1

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

Sơ cấp 1

Tập đoàn Nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya
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Cao học Đại học Tokyo - Khoa Nghiên cứu Kinh tế
Tốt nghiệp Sendagaya tháng 3 năm 2020
(Khóa luyện thi Cao học - 2 năm)

Du học sinh Trung Quốc

CHEN JIAYING

2 năm học tại Sendagaya là khởi nguồn cho mọi điều tốt đẹp
trong cuộc sống của tôi tại Nhật và là khoảng thời gian vô cùng ý
nghĩa đối với tôi. Thầy cô luôn để ý đến những tiến bộ nhỏ nhất
và động viên giúp chúng tôi có thêm động lực học, giao tiếp bằng
tiếng Nhật nhiều hơn. Trong quá trình luyện thi Cao học cũng
vậy, từ kỹ năng viết cho đến hiệu đính Bản kế hoạch nghiên cứu,
tôi luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô. Bên
cạnh đó, nhờ có các buổi luyện thuyết trình, phỏng vấn với thầy
cô đã giúp tôi có tự tin hơn để vượt qua những thử thách khó
khăn này. Hiện tại, tôi đã được nhận vào làm tại một công ty tài
chính. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể trở thành một nhân tố
mang tính toàn cầu, góp phần làm cầu nối giữa Nhật Bản và
Trung Quốc thông qua các hoạt động tài chính xuyên biên giới.

Trường Nhật ngữ trực thuộc
Viện Nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya

Sức chứa 976 học sinh

Trình độ khi tới Nhật
tương đương N5

NHẬP

Tháng 4

HỌC
KỲ
THÁNG
4
KHÓA
2
NĂM

Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Kỳ 2 năm nhất
Tháng 9

Chọn đề tài nghiên cứu
Sơ cấp 1

・Hiểu những mẫu câu tiếng Nhật cơ bản, diễn đạt được ý
định của bản thân cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
・Diễn tả được cảm nghĩ một cách đơn giản về những kinh
nghiệm, trải nghiệm của bản thân.

・Có khả năng sử dụng kính ngữ phù hợp với địa vị xã hội và
diễn đạt ý định của bản thân.
・Diễn đạt được ý kiến đơn giản về các đề tài quen thuộc hoặc
chủ đề mà bản thân yêu thích, quan tâm.

N4・N3
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Khóa 1 năm 9 tháng (Nhập học kỳ Tháng 7)
Khóa 1 năm 3 tháng (Nhập học kỳ Tháng 1)

Kỳ 1 năm nhất

Sơ cấp 2

Tập đoàn Nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya

52 lớp

Thành tích đậu Cao học
đứng đầu Nhật Bản

KHÓA LUYỆN THI CAO HỌC
Khóa 2 năm (Nhập học kỳ Tháng 4)
Khóa 1 năm 6 tháng (Nhập học kỳ Tháng 10)

Số lớp tối đa

Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 10

Lập Bản kế hoạch nghiên cứu
Trung cấp 1

・Hiểu được các chủ đề thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc sở
thích của bản thân.
・Có thể mô tả về những đề tài gần gũi mà bản thân quan tâm
một cách dễ hiểu.

Trung cấp 2

・Dễ dàng hiểu được những ý chính trong các bài nghị luận dài
về chủ đề quen thuộc.
・Có khả năng giải thích một cách dễ hiểu về lĩnh vực chuyên
môn của bản thân.

N3・N2

“Thành thạo tiếng Nhật không phải là
mục tiêu cuối cùng, mà để phục vụ cho

Nội dung Khóa học

tương lai phía trước.”

Kỹ năng viết văn cơ bản & áp dụng thực hành
Học sinh được học Kỹ năng viết văn cần thiết để áp dụng cho các
bài tiểu luận khi nhập học Cao học, hoặc bài báo cáo trong quá
trình học cũng như luận văn thạc sĩ. Bên cạnh đó, bằng việc liên
tục luyện viết trong giới hạn số từ và thời gian nhất định, học sinh
sẽ nâng cao được kỹ năng mài giũa câu từ và tự sửa chữa bài.

Điểm nổi bật

Kế hoạch nghiên cứu
Học sinh được học các kỹ năng viết logic và cách
khai thác đề tài nghiên cứu, để hoàn thành bản kế
hoạch nghiên cứu phục vụ cho việc học lên Cao học.
Ngoài ra, không chỉ học viết kế hoạch nghiên cứu,
học sinh còn học được khả năng tóm tắt ý chính và
thuyết trình lại một cách dễ hiểu cho người nghe.

Thuyết trình tại hội thảo chuyên đề
Thông qua các lớp học dưới hình thức hội thảo
chuyên đề, học sinh được rèn luyện kỹ năng tiếng
Nhật cần thiết cho các buổi nghị luận đòi hỏi việc
nhìn nhận vấn đề từ nhiều phương diện. Bên cạnh đó,
bằng việc cùng nhau chọn đề tài, cùng nỗ lực chuẩn bị
và tổ chức các buổi hội nghị chuyên đề, học sinh có
cơ hội trải nghiệm một phần cuộc sống của một
nghiên cứu sinh thực thụ.

Tiếng Nhật phục vụ thi tuyển Cao học

Kỹ năng văn nói cơ bản & áp dụng thực hành
Học sinh được học cách thức diễn đạt khi thuyết trình và thảo luận
ở trình độ cao học. Ngoài kỹ năng phát biểu cơ bản, học sinh còn
được bổ trợ năng lực tiếng Nhật để có thể khéo léo tùy cơ ứng biến
trong nhiều tình huống như hỏi - đáp phù hợp ngữ cảnh, hướng tới
mục tiêu đạt năng lực tranh luận tương đương người Nhật.

Hiểu biết về Đa văn hóa Kỹ năng sinh sống trong xã hội Nhật Bản
Nâng cao năng lực vận dụng tiếng Nhật, phân biệt và sử dụng ngôn
từ phù hợp với hoàn cảnh ví dụ như kính ngữ, làm hành trang cho
quá trình học Cao học cũng như công việc trong tương lai. Bên
cạnh đó, hiểu rõ hơn về cách nhìn nhận sự việc cũng như cách suy
nghĩ của người Nhật và học cách hòa hợp với cuộc sống tại Nhật.

Tỷ lệ học lên

Kế hoạch nghiên cứu tại Cao học

Cao học
64%

Đi làm/...
20%

Luyện thi đầu vào (Viết tiểu luận, thi vấn đáp)
Kỳ thi JLPT trình độ N1・N2
Kỳ thi EJU

Tiếng Nhật phục vụ việc học tại Cao học

Cao đẳng
16%

Lớp học dưới hình thức Hội thảo chuyên đề
Thuyết trình・Thảo luận
Viết báo cáo・Luận văn

Kỳ 1 năm 2
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Kỳ 2 năm 2
Tháng 10

Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Hoàn thành Bản kế hoạch nghiên cứu - Luyện thi vấn đáp - Thuyết trình - Thảo luận
Trung thượng cấp

・Có khả năng tóm tắt và giải thích các trọng điểm liên
quan đến lĩnh vực chuyên môn của bản thân.
・Có khả năng đọc văn bản dài và tóm tắt ngắn lại nội
dung đó.

Thượng cấp 1

・Có khả năng giải thích quan điểm cá nhân, đồng thời
nắm bắt được quan điểm của đối phương về lĩnh vực
chuyên môn của bản thân.
・Nghe và lý giải được nội dung chính của các bài giảng,
bài phát biểu.

N1

Thượng cấp 2

・Có khả năng nắm bắt luận điểm của đối phương và trình bày
ý kiến của bản thân.
・Có khả năng sử dụng tư liệu, từ đó tóm tắt và nêu lên được ý
kiến của bản thân cũng như về nội dung đọc hiểu được từ tư
liệu đó.

SJI

・Có khả năng lý giải các đề tài thường nhật của xã hội và nêu
lên ý kiến cá nhân bằng tiếng Nhật.

Thượng
cấp 3

B2.2

Thượng
cấp 2
Thượng
cấp 1

N1

B2.1

TrungThượng
cấp

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

Trung
cấp 1

Sơ cấp 2

N1+

CEFR
C1

Cao cấp

Trung
cấp 2

Thượng cấp 3

JLPT

Sơ cấp 1
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Làm việc tại Công ty cổ phần TeamLab
Tốt nghiệp Sendagaya tháng 3 năm 2020

Du học sinh Kazakhstan

ABDUKARIM ADILET
Kể từ lần đầu tiên đến Nhật tham gia giao lưu quốc tế,
tôi đã luôn có suy nghĩ muốn được sinh sống tại đây.
Thời điểm nhập học tại trường Sendagaya vào tháng 4
năm 2019, em hầu như chưa biết tiếng Nhật nhưng sau 2
năm học tại trường, em đã đạt được trình độ tiếng Nhật
mức Thượng cấp. Hiện nay em đang làm nhân viên thiết
kế web tại công ty mà em luôn ngưỡng mộ đó là Công ty
cổ phần TeamLab.

Học viện Ngoại ngữ Sendagaya

Sức chứa

Số lớp tối đa

100 học sinh

6 lớp

KHÓA TIẾNG NHẬT CƠ BẢN
TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI ĐI LÀM
Khóa 2 năm (Nhập học kỳ Tháng 4)
Khóa 1 năm 6 tháng (Nhập học kỳ Tháng 10)

Trình độ khi tới Nhật
tương đương N5

NHẬP
KỲ
THÁNG
4
KHÓA
2
NĂM

Kỳ 2 năm nhất
Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Bắt đầu luyện thi

Tiếng Nhật thường ngày
Sơ cấp 1

Trung cấp 1

・Áp dụng được các mẫu hội thoại cố định vào những
tình huống thường ngày.
・Nói được những câu ngắn, câu ghép sử dụng từ vựng,
mẫu câu đã học.

・Sử dụng những mẫu câu đã học một cách phù hợp vào các
đoạn hội thoại để giao tiếp trong những tình huống sinh hoạt
thường ngày, như mẫu câu rủ rê, nhờ vả.

Sơ cấp 2

・Nói được ý kiến của bản thân về các chủ đề thân thuộc
thông qua việc nêu lên ví dụ hoặc lý do đơn giản.
・Truyền đạt được những lời muốn nói qua các cuộc trò
chuyện, trên cơ sở suy nghĩ cho cảm giác của đối phương,
trong các tình huống thân thuộc thường ngày như từ chối lời
mời.

・Có thể nói về các chủ đề quen thuộc, kinh nghiệm của
bản thân hoặc việc muốn làm trong tương lai.
・Có khả năng áp dụng câu phức và từ nối vào các cuộc trò
chuyện trong nhiều ngữ cảnh thực tế của cuộc sống như khi
đi mua sắm.

N4
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từ Giao tiếp thường ngày đến Giao tiếp thương mại

Kỳ 1 năm nhất

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

HỌC

Phạm vi học trải rộng

Tập đoàn Nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya

Trung cấp 2

N3

“Chỉ cần có niềm yêu thích với tiếng Nhật,

Nội dung khóa học

không có gì là không thể.”

Tiếng Nhật thường ngày

Điểm nổi bật

Hiểu về xã hội & văn hóa công ty Nhật Bản
Thông qua các bài viết về văn hóa Nhật, học sinh có thể
biết thêm nhiều điều về người Nhật và những điều họ
chú trọng khi làm việc, nâng cao hiểu biết về xã hội cũng
như về văn hóa trong công ty Nhật. Không dừng lại ở
việc học để biết, mà trong giờ học, các em còn được trao
đổi cảm nghĩ, ý kiến về cuộc sống tại Nhật mà chính bản
thân đang trải nghiệm, về những điểm khác biệt trong
văn hóa, phong tục với đất nước của mình, qua đó mở
rộng góc nhìn và suy nghĩ của bản thân.

Hoạt động ngoại khóa

Học sinh được bổ trợ năng lực giao tiếp tiếng Nhật cần thiết để
vận dụng trong các tình huống sinh hoạt thường ngày như khi đi
mua sắm, mời bạn bè đi ăn,.... Ngoài ra, trong giờ học, học sinh
còn được nâng cao khả năng diễn đạt bằng tiếng Nhật thông qua
các chủ đề hội thoại mang tính giao lưu quốc tế như nói về sở
thích cá nhân, ước mơ trong tương lai, hoặc giới thiệu về văn
hóa đất nước,....

Học sinh có cơ hội tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản thông
qua các hoạt động ngoại khóa như thăm quan các hoa
viên truyền thống của Nhật, bảo tàng truyện tranh anime. Ngoài ra, các em còn được tham gia nhiều hoạt
động khác như tiệc BBQ ngoài trời, leo núi, đi chơi tại
công viên giải trí, hoặc trải nghiệm hiện tượng "động
đất" vốn đã quen thuộc với người Nhật Bản.

Lớp luyện thi

Tiếng Nhật thương mại

Mục tiêu của lớp học là giúp học sinh nắm vững và áp dụng
được vốn tiếng Nhật cần thiết vào công việc, ví dụ như cách nhờ
vả trong công việc, cách đặt lịch hẹn, cách viết mail và văn bản
thương mại. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được học và hiểu sâu hơn
về xã hội Nhật Bản nói chung và văn hóa công ty Nhật nói
riêng, nhằm nâng cao khả năng thích ứng.

Luyện thi JLPT
Để có thể xin việc tại các công ty Nhật Bản, việc thi đậu Kỳ thi
Năng lực tiếng Nhật JLPT cũng rất quan trọng. Thông qua các
bài luyện tập trên lớp, giáo viên sẽ hướng dẫn thêm về các điểm
quan trọng cần lưu ý để có thể thi đậu.
Ngoài ra, giáo viên còn lập "Thời gian biểu kiểm tra từ vựng"
dựa trên năng lực và quỹ thời gian mà học sinh có cho đến ngày
thi để giúp các em luyện thi một cách hiệu quả nhất.

Lớp tiếng Nhật thương mại

Hỗ trợ tìm việc

Kỳ thi JLPT

Cách đặt lịch hẹn (qua điện thoại)

Chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển

Kỳ thi EJU

Cách viết mail, văn bản thương mại

Hướng dẫn phỏng vấn

Tìm hiểu về công ty Nhật

Chia sẻ bí quyết xin việc

Kỳ 1 năm 2
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Kỳ 2 năm 2
Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Thượng
cấp 4

Kỹ năng viết & Giao tiếp thương mại

Thượng
cấp 3

Thượng cấp 3

Thượng cấp 1

・Có khả năng truyền đạt một cách dễ hiểu ý kiến của bản
thân về các vấn đề xã hội tương đối gần gũi, trên cơ sở
đưa ra những lý do và căn cứ chi tiết.

Thượng cấp 2

・Có khả năng đặt câu hỏi và xác nhận lại những điểm
không chắc chắn hoặc chưa hiểu trong ý kiến của đối
phương.

N2

SJI

・Có khả năng truyền đạt một cách dễ hiểu ý kiến của bản
Thượng
thân về các vấn đề xã hội, trên cơ sở đưa ra những lý do và căn cấp 2
cứ chi tiết.
Thượng
・Có khả năng phản biện lại ý kiến đối phương bằng cách nói
cấp 1
khéo léo dựa theo tâm trạng của họ.
Trung
cấp 2

Thượng cấp 4

・Có khả năng thảo luận nhóm về các vấn đề xã hội.
・Có khả năng thuyết trình về các chủ đề xã hội hoặc mang
tính chuyên môn dựa trên tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

N1

Trung
cấp 1
Sơ cấp 2

JLPT

CEFR

N1

B2.1

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

Sơ cấp 1
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TAKADANOBABA

KHU PHỐ SINH VIÊN ĐA MÀU SẮC QUỐC TẾ
Takadanobaba được coi là “Khu phố Sinh viên” - nơi tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng
và trường Nhật ngữ. Đây cũng là nơi có nhiều du học sinh, là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa và
là môi trường học tập lý tưởng. Vị trí thuận lợi gần trung tâm Shinjuku cũng là một điểm đặc trưng.

Cơ sở 1

Cơ sở 3

Khóa luyện thi
Đại học/ Cao đẳng
Trường Nhật ngữ Sendagaya

Khóa luyện thi Cao học
Trường Nhật ngữ trực thuộc
Viện nghiên cứu Giáo dục
Nhật ngữ Sendagaya

Khóa tiếng Nhật cơ bản và
Tiếng Nhật cho người đi làm
Học viện Ngoại ngữ
Sendagaya

Tổng cơ sở: 7
Tổng sức chứa: 2,804 học sinh
16
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ẨM THỰC QUANH TRƯỜNG PHONG PHÚ, ĐA MÀU SẮC QUỐC TẾ
SHANTi

Tập trung nhiều quán ăn có giá thành hợp lý & khẩu phần chất lượng!

Súp Cà-ri

オムライスLABO
Quán Omurice
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Trường Nhật ngữ

Sendagaya

Trườ
n

g Nh

cơ sở 3

くら寿司

にっこりマッコリ

Sushi băng chuyền
Siê

Quán ăn Hàn Quốc

ut

hị

タワン・タイ

McDonald’s

ガスト

Quán ăn Thái

Nhà hàng Gusto

Cử

a ra

Ga Takadanobaba

Wa
se

da

バインミー シンチャオ
Bánh mì Xin chào

サイゼリヤ

BIG BOX

Quán ăn Italia

Gong cha
Của hàng trà sữa

ナツ
ドー ut
ター
ミス ter Don
Mis

ドン・キホーテ

Tạp hóa Don Quijote

焼肉ライク
Quán thịt nướng

チャイカ

Starbucks

Quán ăn Nga

楼·蘭州拉麺

Quán mỳ Ramen, đồ ăn Trung Quốc
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MỘT NGÀY CỦA
DU HỌC SINH
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Khóa luyện thi Đại học/ Cao đẳng

Học sinh người Nga - Kutsev Alexander

7:30

Thức dậy

7:30

Ăn sáng

8:10

Đi học

8:30

Vào học

13:30

Ăn trưa

15:00

Làm thêm

18:00

Về nhà

19:00

Ăn tối

19:30

Tự học

21:30

Sinh hoạt tự do

23:00

Đi ngủ

Tư vấn về trường

TIẾP SỨC
MÙA THI

Nếu có nguyện vọng, học sinh có thể trao đổi với
giáo viên bất cứ lúc nào và vô thời lượng. Ngoài
ra, bằng việc sử dụng "Sổ tay mùa thi" của mình,
học sinh có thể tự ghi chép và quản lý mọi thông
tin trong quá trình học và thi một cách nhất quán.
Đồng thời, giáo viên sẽ chỉ dẫn các em chi tiết
từng công đoạn từ chọn trường, chuẩn bị hồ sơ,
luyện phỏng vấn cho tới các thủ tục nhập học,....

Buổi hướng dẫn của các trường Đại học/ Cao học
Các trường Đại học, Cao học, Cao đẳng hàng đầu Nhật Bản sẽ tới trường
Sendagaya tổ chức các buổi hướng dẫn về trường. Đây là cơ hội quý giá khi
ngay tại Sendagaya, các em có thể thu thập những thông tin quan trọng và mới
nhất về việc chọn trường và nộp hồ sơ, cũng như có thể trực tiếp đặt câu hỏi
cho người phụ trách của trường đó.
Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học Doshisha, Đại học Sophia, Đại học Chuo,...

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN ĐA QUỐC GIA
LUÔN THEO SÁT VÀ HỖ TRỢ TỪNG HỌC SINH
Hỗ trợ toàn diện đa ngôn ngữ
Đội ngũ nhân viên nhà trường thông thạo tiếng
Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng

Vừa nghiêm khắc
Vừa nhẹ nhàng

Nga, tiếng Hàn,... sẵn sàng trợ giúp các em du
học sinh khi cần. Chúng tôi luôn lắng nghe và
tìm cách thấu hiểu khó khăn của học sinh trước
để có thể hỗ trợ cho các em một cách tốt nhất.

CHƯƠNG
TRÌNH
HƯỚNG
NGHIỆP
SJI

Hướng dẫn riêng bởi chuyên viên tư vấn
Những cố vấn viên hướng nghiệp giàu kinh nghiệm
sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp đối với từng học sinh
và hỗ trợ các em tìm việc làm. Học sinh sẽ được
hướng dẫn chi tiết từ toàn cảnh quá trình xin việc ở
Nhật tới cách viết sơ yếu lý lịch, những điểm cần lưu
ý khi phỏng vấn qua,... để giúp các em trúng tuyển
vào công ty. Tuy nhiên, để có thể xin việc được ở
Nhật, học sinh cần có năng lực tiếng Nhật nhất định.
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LIÊN KẾT ĐA DẠNG
VỚI NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tập đoàn Sendagaya liên kết với nhiều trường Đại học
có chung chí hướng trong việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực quốc tế.

Đặc quyền của nhóm trường
trực thuộc tập đoàn
Viện nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya trực thuộc
Tập đoàn Đại học Teikyo.

Trường Đại học Teikyo Heisei
Cơ sở Nakano

Vì vậy, học sinh Sendagaya có thể học lên trường Đại học
Teikyo và Teikyo Heisei thông qua chế độ Tiến cử nội bộ
Trường Đại học Teikyo
Cơ sở Hachioji

miễn thi tuyển. Ngoài ra, học sinh còn được miễn giảm phần
lớn học phí của năm đầu tiên.

Chế độ tiến cử chỉ định
Hàng năm, trường Sendagaya được nhận các suất tiến cử chỉ định từ
trên 70 trường gồm Đại học và Cao đẳng. Những học sinh thỏa mãn
điều kiện nhận tiến cử có thể đăng ký nộp hồ sơ với nhiều lợi thế như
được miễn kỳ thi viết, được giảm phí nộp hồ sơ,.... Số lượng các
trường Đại học và Cao đẳng mà học sinh có thể học lên theo chế độ
tiến cử chỉ định đang tăng dần từng năm.

Chương trình cầu nối
Trong thời gian theo học tại Sendagaya, học sinh có thể đăng
ký học các tiết học tại những trường Đại học có liên kết với
Sendagaya. Học sinh sẽ được nhận tín chỉ, và trong trường
hợp các em học tiếp lên trường Đại học đó, tín chỉ mà các
em đã nhận được sẽ được công nhận. Bằng cách này, học
sinh có thể xây dựng được sự liên kết với người Nhật và
bước đầu cảm nhận được bầu không khí của trường Đại học.
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CHỈ TIÊU TUYỂN SINH/ HỌC PHÍ
Trường Nhật ngữ Sendagaya
Kỳ nhập học

Thời lượng
Chỉ tiêu
Cơ sở

Tháng 4

Tháng 10

2 năm

1 năm
6 tháng

924
học sinh

804
học sinh

Khóa luyện thi Đại học/ Cao đẳng
Phí
tuyển sinh

20,000 yên

Phí
nhập học

60,000 yên

Chỉ đóng một lần

Phí
trang thiết bị

40,000 yên

khi nhập học

Phí
bảo hiểm

Takadanobaba

6,000 yên

Học phí

（Cả năm）690,000 yên

Tổng cộng

（Cả năm）816,000 yên

Trường Nhật ngữ trực thuộc Viện Nghiên cứu Khóa luyện thi Cao học
Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya
Kỳ nhập học
Thời lượng

Chỉ tiêu

Tháng 4

Tháng 7

Tháng 10

Tháng 1

2 năm

1 năm
9 tháng

1 năm
6 tháng

1 năm
3 tháng

298
học sinh

186
học sinh

108
học sinh

344
học sinh

Takadanobaba, Shimo-Ochiai

Cơ sở

Học viện Ngoại ngữ
Sendagaya
Kỳ nhập học
Thời lượng
Chỉ tiêu
Cơ sở

Tháng 4

Tháng 10

2 năm

1 năm
6 tháng

64
học sinh

34
học sinh

Komagome

Phí
tuyển sinh

22,000 yên

Phí
nhập học

55,000 yên

Chỉ đóng một lần

Phí
trang thiết bị

33,000 yên

khi nhập học

Phí
bảo hiểm

6,000 yên

Học phí

（Cả năm）660,000 yên

Tổng cộng

（Cả năm）776,000 yên

Khóa học Tiếng Nhật cơ bản
Tiếng Nhật cho người đi làm
Phí
tuyển sinh

22,000 yên

Phí
nhập học

55,000 yên

Chỉ đóng một lần

Phí
trang thiết bị

33,000 yên

khi nhập học

Phí
bảo hiểm

6,000 yên

Học phí

（Cả năm）660,000 yên

Tổng cộng

（Cả năm）776,000 yên
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LÝ TƯỞNG GIÁO DỤC
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01
02
Chủ tịch Hiroko OKINAGA

03

Mang đến môi trường học tập tiếng Nhật hiệu quả,
vui vẻ cho học sinh các nước bằng phương pháp dạy
dễ hiểu.
Nuôi dưỡng nhân tài có khả năng hòa đồng và thấu
hiểu cao trong cộng đồng đa quốc tế.
Thúc đẩy giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao tình
hữu nghị quốc tế thông qua giáo dục tiếng Nhật.

Tốt nghiệp Ngành Y - Khoa Y trường Đại học Tokyo. Học vị Tiến sĩ
(lĩnh vực Y học), Bác sĩ. Sau khi làm việc tại Khoa thận - nội tiết, Bệnh
viện trực thuộc Khoa Y - Đại học Tokyo, nhậm chức Phó chủ tịch Đại
học Teikyo Heisei vào năm 2006. Tháng 8 năm 2007, nhậm chức Hiệu
trưởng trường Đại học Teikyo Heisei. Nhận bằng khen từ Hiệp hội

2002

Thành lập Trường Nhật ngữ
Sendagaya - Học viện Giáo dục Yoshioka
tại Takada, quận Toshima.

2006

Trường Nhật ngữ Sendagaya được Bộ Giáo
dục công nhận Khóa đào tạo dự bị đại học.
Thành lập Văn phòng chi nhánh Đại Liên,
Trung Quốc trực thuộc Trường Nhật ngữ
Sendagaya.

2007

Thành lập Trường Nhật ngữ Toshima Học viện Giáo dục Yoshioka tại Komagome,
quận Toshima.
Nhận ủy thác từ Cục Văn hóa, tiến hành
chương trình giảng dạy tiếng Nhật cho
người nước ngoài sinh sống tại Nhật.

2010

Học viện Giáo dục Yoshioka hợp nhất Trường
Nhật ngữ Sendagaya với Trường Nhật ngữ
Toshima và chuyển cơ sở đến Shimoochiai,
quận Shinjuku.
Cơ sở phía Tây - Viện Nghiên cứu Giáo dục
Nhật ngữ Sendagaya được đổi tên thành Trường
Nhật ngữ trực thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục
Nhật ngữ Sendagaya.

2017

Thành lập Học viện Ngoại ngữ Sendagaya

Bệnh lý Nội tiết Nhật Bản, từ Diễn đàn Bệnh To đầu chi. Từ tháng 1
năm 2021, nhậm chức Chủ tịch Học viện Giáo dục Yoshioka.

Lịch Sử
1975

Thành lập Viện Nghiên cứu Giáo dục
Nhật ngữ Sendagaya

1976

1992

Nhận yêu cầu từ Bộ Giáo dục và
Đào tạo Việt Nam, tiến hành đào tạo
cho khoảng 100 giáo viên tiếng Nhật
người Việt.

1995

Nhận ủy thác từ Bộ Giáo dục Bang
Queensland - Úc, tổ chức đào tạo
giáo viên dạy tiếng Nhật ở nước sở tại.

1997

Thành lập cơ sở phía Tây - Viện
Nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ
Sendagaya tại Nakaochiai,
quận Shinjuku.

2000

Thành lập trường SJI International
College Gold Coast tại Úc.

2001

Tài trợ cho buổi hòa nhạc Sunday
lần thứ 118 của dàn nhạc giao hưởng
Philharmonic Nhật Bản nhân dịp kỷ
niệm 25 năm sáng lập.

Thành lập Khóa đào tạo Giáo viên
tiếng Nhật

1990

1991

22

Nhận ủy thác "Đào tạo tiếng Nhật
du lịch" cho người lao động trong
ngành du lịch tại 6 nước ASEAN
từ Trung tâm ASEAN Nhật Bản Cục Quốc tế.
Liên kết và hợp tác với Tổ chức
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JAIDO,
bắt đầu dạy tiếng Nhật cho SE tại
Bangalore (Ấn Độ).
Bắt đầu dạy tiếng Nhật cho đội ngũ
y tá người Trung Quốc tại Bệnh viện
Hữu nghị Trung Nhật (Bắc Kinh).
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HƯỚNG DẪN

Các cơ sở của trường đều nằm trên tuyến tàu Yamanote,
thuận tiện cho việc đi lại.

ĐI LẠI

池袋

Ikebukuro

新大久保

秋葉原

Shin-Ōkubo

Akihabara

“Khu phố Otaku” thứ hai
theo sau Akihabara

巣鴨

Phố Hàn Quốc lớn nhất Nhật Bản.
Không chỉ tập trung các nhà hàng
Hàn Quốc mà còn có nhà hàng của
nhiều quốc gia khác nhau.

大塚

池袋

駒込

Sugamo

Komagome

田端

Tabata

西日暮里

Akihabara - nơi khởi nguồn của
nền văn hóa Otaku. Đây được coi
là Thánh địa của Anime, là nơi
tập trung nhiều người từ khắp nơi
trên thế giới.

Nishi-Nippori

日暮里

Ōtsuka

Nippori

Ikebukuro

鶯谷

Uguisudani

目白

Mejiro

上野
Ueno

高田馬場

御徒町

Takadanobaba

Okachimachi

山手線

新大久保

Shin-Ōkubo

新宿

秋葉原

Akihabara

Yamanote Line

Shinjuku

代々木
Yoyogi

神田

Kanda

東京

Tōkyō

原宿

有楽町

Harajuku

Yūrakuchō

渋谷

新橋

Shimbashi

Shibuya

浜松町

恵比寿
Ebisu

新宿

Shinjuku

Hamamatsuchō

田町

目黒

Meguro

五反田

Gotanda

Tamachi

大崎

Ōsaki

品川

Shinagawa

高輪ゲートウェイ

Takanawa Gateway

東京
Tokyo

渋谷

Shibuya

Từ ga Tokyo có vô số tàu cao tốc
Shinkansen khởi hành đi khắp
nước Nhật.

Khu vực trung tâm thủ đô Tokyo,
nơi có Tòa thị chính Tokyo

Vị trí của trường
Trường Nhật ngữ Sendagaya

高田馬場

Takadanobaba
Yamanote Line

Khu phố thời trang nổi tiếng
trong giới trẻ

Trường Nhật ngữ trực thuộc
Học viện Nghiên cứu Giáo dục
Nhật ngữ Sendagaya

下落合

Shimo-Ochiai

Seibu Shinjuku Line

Học viện Ngoại ngữ
Sendagaya

駒込

Komagome

Yamanote Line
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VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI

Văn phòng Trung Quốc

Văn phòng Việt Nam

〒116021 辽宁省大连市西岗区拥政北街5号8-2
TEL : （+86）411-8437-1836
FAX : （+86）411-8437-1835
EMAIL : yoshioka-dalian@hotmail.com

Tầng 12B, tòa nhà CTM COMPLEX, số 139 Cầu Giấy,
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
TEL: (+84) 4-6664-7001
FAX: (+84) 4-6664-7002
EMAIL: info@sendagayavietnam.edu.vn

TẬP ĐOÀN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NHẬT NGỮ SENDAGAYA
Trường Nhật ngữ Sendagaya
Khóa luyện thi Đại học/ Cao đẳng

（Cơ sở chính）1-1-6 Shimoochiai Shinjuku-ku Tokyo 166-0033
（Tel）81-3-5337-7001
（Đại diện）Học viện Giáo dục Yoshioka - Chủ tịch Hiroko OKINAGA

Trường Nhật ngữ trực thuộc
Viện Nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya
Khóa luyện thi Cao học

（Cơ sở chính）1-1-29 Nakaochiai Tokyo 161-0032
（Tel）81-3-3953-0691
（Đại diện）Best Communications,co.,Ltd - Giám đốc Seiko WATANABE

Khóa Tiếng Nhật Cơ bản và
Tiếng Nhật cho người đi làm/
Khóa ngắn hạn

Học viện Ngoại ngữ Sendagaya
1-13-11 Komagome Toshima-ku Tokyo 170-0003
（Tel）81-3-5937-1995
（Đại diện）Học viện Giáo dục Yoshioka - Chủ tịch Hiroko OKINAGA

