Pagpapahusay ng suporta para sa mga dayuhang mag-aaral, atbp. (Nagsimula noong FY 2022)
■ Layunin

Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang sistema ng edukasyon, na matuturuan ang mga mag-aaral na hindi marunong ng magsalita ng
wikang Hapon upang maging kanilang pangunahing wika upang maipakita ang kanilang mga indibidwal na kakayahan, nilalayon ng gawain
na ito na pagyamanin upang magkaroon ng mga pinuno sa mga lokal na pamayanan.
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Konsepto sa
paaralan

Bilang karagdagan sa pagtataguyod ng pangunahing kakayahang
pang-akademiko, na ang layunin ay upang matanto ang landas na
karera para sa mga mag-aaral batay sa pagsulong ng edukasyon sa
karera, pagpapaunlad ng mga kasanayan sa komunikasyon, at
multicultural na pamumuhay (pagpapatibay ng kakayahan sa wika).

Pag-aaral ng
suporta

Depende sa kakayahang pangwika ng mga mag-aaral na naka-enroll, sa pag-aaral ayon sa proficiency level (mga take-home
lessons at team teaching) na isinasagawa sa pag-aaral ng wikang hapon, mathematics at wikang Ingles ( Kokusuei ), atbp upang
matuto ng wikang hapon at matutunan ang mga specialized na mga termino at abstract na expression sa bawat subject. At matulungan
ang mga mag-aaral na maunawaan kung ano ang natututunan nila. Bukod dito, sa ika-2 at ika-3 taon, isasagawa ang advanced na
pag-aaral upang mas tumaas ang antas ng mga mag-aaral na mahusay sa Ingles.

Pagpapatupad ng
pagkatuto sa
pamamagitan ng
proficiency level ayon sa
kakayahan sa wika
※ Ang subject para sa pagaaral sa pamamagitan ng
proficiency level ay maaaring
mabago depende sa sitwasyon
ng mga mag-aaral na
pumapasok sa paaralan.

Ang pagtaguyod
ng isang sistema
ng suporta para sa
buhay sa paaralan
Ang mga pangkat ng mga
paaralan at mga kaugnay
na samahan ay nagbibigay
ng suporta

Kaugnay sa
Entrance
Examination
Pagpapalawak ng espesyal na
quota para sa mga dayuhan
Pagpapaluwag ng Mga
Kwalipikasyon ng Application,
atbp.

<Maaring mg subjects (halimbawa)>
Japanese: "Gendai no kokugo" (Modern Japanese), "Nihongo
kiso*" (Basic Japanese) at "Nihongo Hatten*"
(Development of Japanese)
English: "Logic and Expressions" and "Comprehensive English“
Mathematics: "IS (iz) Basic *“
Kagawaran ng sibika: "Kokyo (Public)"
＊Mga subject na nakaset-up sa paaralan

Isulong ang malusog na paglago ng intelektwal, moral, at
pisikal na edukasyon at masikap na paunlarin ang mga talento ng
mga taong may potensyal na maaaring mag-ambag ng may diwa
sa mga lokal na pamayanang sosyal at pampubliko.

<Maaring mg subjects (halimbawa)>
Japanese: "Gendai no kokugo(Modern Japanese)" and "Gengo
bunka(Language Culture) “
English: "Logic and expression" and "English communication"
Matematika: "Matematika I at II"
Kagawaran ng sibika: "Kokyo (Public)"

Upang ang mga mag-aaral, na hindi marunong magsalita ng wikang Hapon bilang kanilang pangunahing wika, ay magkaroon ng
buhay sa paaralan na may kapayapaan ng isip at makapag-aral ng masigasig, ang mga support coordinators ng mga dayuhang magaaral na bagong nakatalaga sa parehong mga paaralan at mga kaugnay na samahan ay magtutulungan upang magbigay ng suporta.
<Paglalarawan ng trabaho ng coordinator>
・Trabaho ng social worker Suporta para sa gabay ng mag-aaral, correspondence sa mga magulang at mga pamamaraan para sa buhay sa paaralan
(interpretasyon, pagsasalin, atbp.)
・Magtrabaho tulad ng isang counselor Ang pagtatatag ng isang sistema para sa pagpapayo sa mga mag-aaral sa pag-aaral at pang-araw-araw na buhay
※ Bilang karagdagan, nagbibigay ng payo mula sa isang propesyonal na pananaw at pagsasanay sa guro.

Kapasidad sa rekrutment: 4 na klase: 160 katao, kung saan 40 ang
espesyal na quota

Kapasidad sa rekrutment: 3 klase: 120 katao, kung saan 40 ang
espesyal na quota

[Scholastic Ability Test] Tatlong Mga Subject: Hapon, Matematika, at Ingles
Pagbibigay ng mga pseudonyms sa mga katanungan sa pagsusuri
[Kwalipikasyon ng aplikasyon] Sa loob ng 3 taon pagkatapos ng pagpasok
→ Walang paghihigpit sa panahon ng pananatili

⇒

Pagpapatupad ng modelo sa
dalawang paaralan

