
Khóa học tiếng Nhật dành cho học sinh tiểu học

( 60 phút / buổi )

Tên
khóa học

Ca ngày
(13:00-17:00)

24 buổi

Ca Tối 
(17:00-20:00)

24 buổi
Đối tượng học

Lớp Sơ Cấp 2,200,000 vnd 3,000,000 vnd

Dành cho các bé tiểu học bắt đầu làm quen 
với tiếng Nhật từ 8 tuổi trở lên (một lớp tối
đa 5 bé ). Các bé sẽ được họcbảng chữ cái 
và tiếp xúc tiếng Nhật thông qua các trò 
chơi thú vị.

Lớp Nâng Cao 3,240,000 vnd 4,320,000 vnd

Dành cho các bé đã học xong lớp sơ cấp và 
các bé từ Nhật về VN. Các bé sẽ được học ý 
nghĩa của từ và nội dung của câu trong giao 
tiếp tiếng Nhật hàng ngày bằng các giáo 
trình được sử dụng ở các trường tiểu học ở 
Nhật Bản.

Lợi ích

1. Lớp Sơ Cấp sẽ đồng thời do giáo viên người Nhật và 
người Việt có chuyên môn giáo dục cùng hỗ trợ dạy các bé.
Lớp Nâng Cao do giáo viên người Nhật đảm nhiệm và sử 
dụng sách giáo khoa của các trường tiểu học Nhật Bản.

2.Tùy vào trình độ của mỗi bé, giáo viên người 
Nhật sẽ vừa trò chuyện với các bé, vừa đưa ra nhiều 
chủ đề. Không chỉ là về ngôn ngữ tiếng Nhật, mà còn
mở rộng sang chủ để về văn hóa, địa lý, khoa học.

Ưu đãi dành cho các học viên đăng kí khóa mới :

.Giảm học phí nếu có giới thiệu thêm học viên

.Giảm học phí nếu học theo nhóm (Học trên 24 buổi. Giảm 15%)

.Giảm học phí với các học viên tiếp tục đăng kí học khóa tiếp theo 
 (Học trên 24 buổi. Giảm 20%)

ĐỪNG CHẦN CHỪ, HÃY LIÊN LẠC NGAY VỚI CHÚNG TÔI!


