GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO CỦA SEIKO IDEAS

Mục lục:
① CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT CHO NGƯỜI VIỆT
❖ Đặc trưng - Phương châm đào tạo
❖ Nội dung các khóa học từ N5 - N1
❖ Tổ chức thi năng lực tiếng Nhật & Phỏng vấn

② CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH/ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NHẬT
③ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TRONG CÔNG VIỆC
❖ Khóa học về kỹ năng viết thư điện tử (Email)
❖ Khóa học về kỹ năng Biên Phiên dịch
❖ Khóa thực hành giao tiếp thương mại
❖ Khóa học về văn hóa kinh doanh
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
Đặc trưng – phương châm đào tạo
ĐẶC TRƯNG
 Học tiếng Nhật bằng tiếng Nhật
 Chú trọng kỹ năng nghe nói
 Học từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán có lộ trình
 Học từ mới bằng tranh
 Hiểu biết về tập quán, lễ nghi của người Nhật
PHƯƠNG CHÂM ĐÀO TẠO
• Thiết lập mục tiêu và thực hiện đạt được mục tiêu
• Mỗi học viên là trung tâm của giờ học
• Giảng viên nhiệt tình, tâm huyết
• Môi trường Tiếng Nhật thân thiện, tự do
• Ôn luyện nhiều lần kiến thức cơ bản
• Nếu làm chắc chắn chúng ta sẽ làm được
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt

① ベトナム人向けの日本語研修

Học từ vựng, ngữ pháp hoặc từ chuyên ngành có hệ thống, có
thể nghe nói hội thoại đơn giản
SƠ CẤP
N5-N4

TRUNG CẤP
N3-N2

CAO CẤP

Làm quen với văn hóa Nhật
ngay từ đầu！

Tiếp tục nâng cao vốn từ, từ chuyên ngành, thực hành đóng
tình huống để có thể sử dụng tiếng Nhật linh hoạt và tự nhiên
Hoàn thành chương
trình Trung cấp và
lễ nghi giao tiếp

Có kỹ năng mềm, hiểu về tác phong trong công việc khi làm
việc với người Nhật trong công ty Nhật Bản

N1
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
Tỷ lệ Giảng viên:
Tỷ lệ Giảng viên Việt – Nhật
SƠ CẤP

GV Việt
60%

N5-N4
500 giờ

GV Nhật
40%

TRUNG CẤP

GV Việt
50%

N3-N2
800 giờ

GV Nhật
50%

CAO CẤP

N1
500 giờ

GV Việt
10% - 20%

GV Nhật： 80 - 90%
(hoặc, GV Nhật: 100%)
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
Khóa N5
Đối tượng

Khóa học dành cho
đối tượng mới bắt đầu

Nội dung

Minna no Nihongo I

• Đọc hiểu được các đoạn văn ngắn, các câu văn được viết bằng chữ Kana,
chữ Hán cơ bản.
• Nghe và nắm được những thông tin chính đối với những hội thoại đơn
Mục tiêu giản, nói với tốc độ chậm vừa phải, thường gặp trong lớp học hoặc trong
cuộc sống xung quanh.

Thời lượng

Tổng thời lượng
250 giờ

(Bài 1-25)

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập
Kiểm tra

4 buổi
4 buổi

✓ Chữ Hán;

✓ Nghe hiểu

✓ Thời gian học: 190 giờ

✓ Hiragana・Katakana 1 buổi

✓ Từ vựng

✓ Đọc hiểu

✓ Ôn tập & Kiểm tra: 30 giờ

✓ Bài 1-12

1 buổi

✓ Bài 13-25

1 buổi

✓ Thi thử N5

1 buổi

✓ Ngữ pháp

✓ Luyện N5: 30 giờ
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
Khóa N4
Đối tượng

• Đọc hiểu được những đoạn văn có chủ đề gần gũi với cuộc
sống. Sử dụng từ vựng đúng và tự nhiên, viết được các chữ
Hán cơ sở

Đối tượng là học Tiếng
Nhật trên 250hs, trình độ
tương đương N5
Mục tiêu

Đọc hiểu hội thoại

Nội dung

Minna no Nihongo I
(Bài 26 - 50)
✓ Chữ Hán

✓ Nghe hiểu

✓ Từ vựng

✓ Đọc hiểu

✓ Ngữ pháp

• Tự tin giao tiếp trong những ngữ cảnh Hội thoại hằng ngày
với tốc độ vừa phải

Các dạng động từ

Cách nói lịch sự

Thời lượng

Tổng thời lượng
250 giờ

Luyện thi JLPT N4

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập 8 buổi
Kiểm tra 5 buổi

✓ Thời gian học: 180 giờ

✓ Bài 26-38

1 buổi

✓ Ôn tập - Kiểm tra: 40 giờ

✓ Bài 39-50

1 buổi

✓ Luyện N4 : 30 giờ

✓ Thi thử N4

3 buổi
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
※Tùy vào đối tượng và nhu cầu sẽ có sự thay đổi phù hợp

Giáo trình
✓
✓
✓
✓
✓

Minna no nihongo I&II
Sentence Exercise I&II
Listening Task I&II
Beginner’s Reading topics I&II
Minna Practice Questions I&II

✓ Chokuzen Taisaku N4・N5
✓ JLPT N4・N5 Predicted Questions Book
✓ Goukaku Dekiru N4・N5
✓ JLPT Comprehensive Exam Exercises N4
✓ Giáo trình bổ trợ khác
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
Khóa N3
Dành cho đối tượng đã hoàn
thành chương trình sơ cấp,đạt
Đối tượng trình độ tương đương N4

• Đọc hiểu các tài liệu với chủ đề liên quan đến
cuộc sống hàng ngày
• Nghe hiểu các cuộc trò chuyện trong tình
Mục tiêu huống hàng ngày
Đối với cuộc hội thoại có tốc độ
tương đối nhanh

Đối với bài viết tương đối khó
➢ Đọc và hiểu các nội dung chính khi
được cung cấp các cụm từ thay thế.

Nội dung

Japanese Matome N3
Tanki Masuta N3
N3 Speed Master
✓
✓
✓
✓

Ngữ pháp, Từ vựng
Đọc hiểu, Nghe hiểu
Từ chuyên ngành
Văn hóa và lễ nghi Nhật Bản

➢Theo dõi nội dung cuộc hội thoại
và nắm bắt các nhân vật liên quan

Thời lượng

Tổng thời lượng
380 giờ
✓ Thời gian học: 300 giờ

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập
Kiểm tra

10 buổi
5 buổi

(1 buổi/ tháng)

✓ Ôn tập - Kiểm tra: 20 giờ
✓ Luyện N3: 60 giờ

✓ Thi thử N3: 5 buổi
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
※Tùy vào đối tượng và nhu cầu sẽ có sự thay đổi phù hợp

Giáo trình
✓ Japanese Matome N3

✓ JLPT Complete Mock Exams N3

✓ New Perfect Master N3

✓ JLPT Comprehensive Exam Exercises N3

✓ Speed Master N3

✓ 55+ Reading Comprehension N3

✓ JLPT Jitsuryoku Appu N3

✓ Giáo trình bổ trợ khác
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt

Khóa N2
Khóa học dành cho đối tượng
hoàn thành chương trình trung
Đối tượng cấp, học tiếng Nhật trên 800 giờ.

Trong các tình huống hàng ngày, có thể hiểu các cuộc
trò chuyện và tin tức với tốc độ nói gần như tự nhiên.
Có thể đọc các bài bình luận trên báo, tạp chí với
Mục tiêu nhiều chủ đề khác nhau.

➢ Có thể nghe tin tức, trò chuyện
với chủ đề rộng hơn ngoài các chủ
đề quen thuộc hằng ngày, hiểu
được mạch của câu chuyện, nắm
được hầu hết toàn bộ nội dung.

Nội dung

Japanese Matome N2
Short term master N2
JLPT Comprehensive Exam
✓
✓
✓
✓

Ngữ pháp, Từ vựng
Đọc hiểu, Nghe hiểu
Từ chuyên ngành
Kỹ năng mềm

Thời lượng

Tổng thời lượng
420 giờ
✓ Thời gian học : 270 giờ

➢ Có thể đọc và hiểu được nội
dung của các bài báo, tạp chí,
sách hướng dẫn, giải thích với
nhiều chủ đề khác nhau.

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập 20 buổi
Kiểm tra 6 buổi
(1 buổi/ tháng)

✓ Ôn tập - Kiểm tra : 50 giờ
✓ Luyện N2: 100 giờ

✓ Thi thử N2: 5 buổi
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
※Tùy vào đối tượng và nhu cầu sẽ có sự thay đổi phù hợp

Giáo trình
✓ Japanese Matome N2
✓ New Perfect Master N2
✓ N2 Speed Master

✓ JLPT Drill & Drill N2
✓ JLPT Jitsuryoku Appu N2

✓ JLPT prep. test N2
✓ JLPT Practice exams and Strategies for N2
✓ JLPT Chokuzen Taisaku N2
✓ JLPT Comprehensive Exam Exercises N2
✓ JLPT Complete Mock Exams N2
✓ Giáo trình bổ trợ khác
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
Khóa N1
Khóa học dành cho đối
tượng đã học Tiếng Nhật
khoảng 1200 giờ, hoặc đã
Đối tượng
từng học ở trình độ cao cấp

Mục tiêu

Đọc hiểu các bài viết có độ phức tạp cao hoặc
các bài viết trừu tượng về nhiều chủ đề khác
nhau như xã luận, bình luận trên báo.

✓ Hiểu cấu trúc và nội dung bài viết
✓ Hiểu được mạch câu chuyện, ý đồ của người nói,
người viết một cách toàn diện

Nội dung

Japanese Matome N1
Short term master N1
JLPT Comprehensive Exam
✓
✓
✓
✓

Ngữ pháp, Từ vựng
Đọc hiểu, Nghe hiểu
Từ chuyên ngành
Kỹ năng mềm

Thời lượng

Tổng thời lượng
500 giờ
✓ Thời gian học: 350 giờ

Ôn tập - Kiểm tra

Ôn tập: 20 buổi
Kiểm tra: 7 buổi
(1 buổi/ tháng)

✓ Ôn tập - Kiểm tra: 70 giờ

✓ Luyện N1: 80 giờ

✓ Thi thử N1: 5 buổi
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
※Tùy vào đối tượng và nhu cầu sẽ có sự thay đổi phù hợp

Giáo trình
✓ Japanese Matome N1
✓ New Perfect Master N1
✓ N1 Speed Master

✓ JLPT Drill & Drill N1
✓ JLPT Jitsuryoku Appu N1

✓ JLPT prep. test N1
✓ Nihongo Power Drill N1
✓ JLPT Hisshu Pattern N1
✓ JLPT Chokuzen Taisaku N1
✓ JLPT Complete Mock Exams N1
✓ Giáo trình bổ trợ khác
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① Đào tạo tiếng Nhật cho người Việt
Tổ chức thi Năng lực tiếng Nhật
& Phỏng vấn
Bài kiểm tra được thiết kế
dựa trên trình độ của học viên
① Đề thi viết và nghe hiểu

② Xây dựng chủ đề phỏng vấn
③ Phỏng vấn (khoảng 15 phút mỗi người)
④ Tổ chức thi, trông thi
⑤ Chấm điểm và phân tích kết quả
15

② Khóa học tiếng Anh, tiếng Việt cho người Nhật
Khóa học được tổ chức 1 – 1 hoặc theo nhóm dành
cho người Nhật muốn học tiếng Anh/ tiếng Việt

Sau một thời gian ngắn, học viên có thể trò chuyện
đơn giản hàng ngày, nghe và hiểu các cuộc hội thoại
về chủ đề thường gặp trong cuộc sống hàng ngày và
tình huống tại nơi làm việc

Chúng tôi có thể phái cử giáo viên hoặc đào tạo trực
tiếp tại lớp học
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② Khóa học tiếng Anh, tiếng Việt cho người Nhật
Khóa học tiếng Anh
Thời lượng

80 giờ
2 buổi/1 tuần
(2 giờ/ buổi)

Giảng viên biết tiếng Nhật /
tiếng Anh
Giáo viên

Mục tiêu

Đối tượng
✓ Chương trình giảng dạy dành cho người
mới bắt đầu
✓ Chương trình phát triển để tiến lên cấp độ
1 một cách thuận lợi nhất

❖ Giả định các tình huống thường gặp trong
công việc
✓ trò chuyện với đồng nghiệp, báo cáo cấp trên
✓ phát biểu, thuyết trình trong các cuộc họp

Giáo trình
Business Basics
(Oxford Business English)
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② Khóa học tiếng Anh, tiếng Việt cho người Nhật
Khóa học tiếng Việt
Thời lượng

1)
2)
3)
4)

80 giờ
2 buổi/1 tuần
(2 giờ/ buổi)

Giáo viên

Giảng viên người Việt biết
tiếng Nhật / Tiếng Anh

Có thể trò chuyện hàng
ngày bằng cách học:

Nghe hiểu các cuộc hội thoại có
tốc độ chậm

Cách phát âm
Cách đọc số và thời gian
Cách hỏi đường
Cách trình bày ý tưởng

Nắm được thông tin cuộc hội thoại
ngắn về chủ đề trong cuộc sống
hàng ngày và tình huống nơi làm
việc

学習教科書
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③ Khóa kỹ năng mềm

✓ Hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật mềm dẻo, văn
hóa lễ nghi trao đổi thư điện tử (email).

✓ Đào tạo các kỹ năng cơ bản của phiên dịch,
phản ứng nhanh trước các tình huống và dịch
chính xác.
✓ Tìm hiểu văn hóa và thực hành tác phong
trong công việc (Business manner) mang tính
đặc thù của Nhật nhằm đạt được hiệu quả
như mong muốn trong công việc.
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③ Khóa kỹ năng mềm
Khóa học Kỹ năng viết email
40 giờ
Thời lượng

Trau chuốt từ ngữ và
câu văn sang trọng,
đúng mực.

Đối tượng

Người nước ngoài làm việc
với người Nhật Bản

Tùy vào nội dung yêu
cầu để có cách diễn
đạt phù hợp.

Tương tác với đối tác, khách
hàng, viết email phù hợp với
môi trường doanh nghiệp.
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③ Khóa kỹ năng mềm
Khóa học Biên Phiên dịch
60 giờ
Thời lượng

Đối tượng

Khóa học hành cho người muốn trở thành Biên dịch,
Phiên dịch viên tiếng Nhật chuyên nghiệp

STEP 2: Thực hành các bài dịch thực tế
STEP 1: Các kỹ năng dịch cơ bản
Dựa trên các chủ đề thực tế, nâng cao
khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt, tiếng
Nhật. Thực hành các bài luyện tập dịch
chú trong sử dụng ngôn từ đúng mực,
lịch sự, hợp văn phong.

Thông qua các bài tập sử dụng các phương
pháp khác nhau như shadowing, tóm tắt,
hoặc diễn giải nhằm nâng cao kiến thức tổng
quát, kỹ năng nghe và tiếp nhận thông tin,
khả năng diễn đạt. Bước đầu nắm được các
kỹ năng dịch Nhật – Việt, Việt – Nhật.
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③ Khóa kỹ năng mềm

Khóa học Giao tiếp Tiếng Nhật Thương Mại
Đối tượng

Những người hoàn
thành chương trình
Trung cấp
(tương đương N3)

GV người Việt
GV người Nhật

Giáo viên

Mục tiêu

✓ Dùng Tiếng Nhật phù hợp với mỗi tình
huống trong công việc
✓ Có thể diễn đạt được ý kiến của bản
thân, xin phép, yêu cầu…

✓ Sử dụng tiếng Nhật đúng và linh hoạt khi nói lên ý
kiến của bản thân, yêu cầu, xin phép hay cách gọi,
trả lời điên thoại.
✓ Đàm thoại tiếng Nhật trong công việc với từng
cấp độ công việc khác nhau.

Nội dung

Thời lượng

Ôn tập - Kiểm tra

Getting a job in Japan
(Bài 1 - Bài 8)

Tổng thời lượng: 80 giờ
(2hs×40)

Ôn tập: 3 buổi (6 giờ)

✓ Mô phỏng tình huống
làm việc thực tế

✓ Getting a job in Japan 44 giờ
✓ Luyện tập: 36 giờ
(Tùy theo loại hình kinh doanh)

Kiểm tra: 3 buổi (6 giờ)
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③ Khóa kỹ năng mềm

Khóa học về Business manner
Thời lượng

8 giờ

Đối tượng

Khóa học dành cho người nước
ngoài làm việc với người Nhật

✓ Trang bị kiến thức cơ bản chung về môi
trường làm việc trong công ty Nhật, cách
thức chào hỏi, tác phong làm việc đúng
mực, sử dụng kính ngữ phù hợp…
Thông qua các
tình huống
mang tính thực
tiễn trên lớp

✓ Học viên thực hành tự tin, thuần thục
trong công việc thực tế.
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