TIẾNG NHẬT CƠ BẢN
Dành cho người mới bắt đầu
Khai giảng 16/01/2018
Vào tháng 1/2018, với sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bả n, trường
ĐH KHXH & NV sẽ khai giảng Khóa học Tiếng Nhật tổng hợp mới cấp độ A1 với “giáo trình và
phương pháp giảng dạy mới”. Khóa học có tên gọi là MARUGOTO – “Học và cảm nhận toàn diện
ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản”. Không chỉ học và sử dụng tiếng Nhật với giáo trình sinh động hấp
dẫn mà còn hiểu về văn hóa Nhật Bản với các giảng viên giàu kinh nghiệm.
Khóa học này thích hợp với các bạn muốn học thử tiếng Nhật từ trình độ bắt đầu hoặc những
bạn không chỉ muốn biết về tiếng Nhật, mà còn muốn biết về cuộc sống và văn hóa của người Nhậ t,
chú trọng kỹ năng giao tiếp, nghe và nói tiếng Nhật.

A. THỜI GIAN HỌ C và ĐỊA ĐIỂM
- Thứ 3 & 5 hàng tuần (từ 16/1/2018 đến 17/4/2018)
- Từ 18:00~20:00 (23 buổi, đã trừ nghỉ Tết nguyên đán)
- Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

B. MỤC ĐÍCH CỦA KHOÁ HỌC
(1) Có thể giao tiếp theo những chủ đề tiếng Nhật.
(2) Có thể hiểu biết về văn hóa, xã hội Nhật Bản, so sánh sự khác nhau với đất nước mình.
(3) Có thể đọc và viết được chữ Hiragana, Katakana.

C. GIÁO TRÌNH
Sách “Hoạt động nhập môn Marugoto A1” & “Hiểu bi ết nhập môn Marugoto A1”
Topic 1 : Tiếng Nhật
Topic 2 : Bản thân
Topic 3 : Đồ ăn
Topic 4 : Nhà ở
Topic 5 : Cuộc sống hàng ngày

D. ĐỐI TƯỢNG:
Khoảng 20 học viên mà chưa từng học qua tiếng Nhật

E. HỌC PHÍ: 1.500.000 VND

a: 10- 12 Đinh Tiên Hoàng, q.1 - t: 38.222.550 - m: CFL@hcmussh.edu.vn - w: CFL.hcmussh.edu.vn

