
Aumento do apoio a estudantes estrangeiros, etc. (Início no ano fiscal de 2022)

■ Objetivo Ao estabelecer um sistema educacional que permite que alunos que não falam japonês como língua materna demonstrem suas habilidades 

individuais, temos como objetivo promover líderes nas comunidades locais.

Colégio de ensino médio Ishige Shiho

(Cidade de Joso)

Colégio de ensino médio Yuki Daiichi 

(Cidade de Yuki)

Conceito escolar Além de estabelecer a capacidade acadêmica básica, o 

objetivo é realizar um plano de carreira para os alunos com base 

na promoção da educação profissional, desenvolvimento de 

habilidades de comunicação e coexistência multicultural 

(fortalecimento da capacidade linguística).

Promoveremos o crescimento saudável da educação 

intelectual, moral e física e nos esforçaremos para desenvolver 

recursos humanos talentosos que possam contribuir com as 

comunidades locais com espírito social e público.

Suporte de

aprendizado

Implementação da 

aprendizagem por nível de 

proficiência de acordo com 

a habilidade do idioma

Dependendo da habilidade linguística dos alunos matriculados, o aprendizado por nível de proficiência (aulas extras e ensino em 

equipe) será conduzido nas matérias : Kokugo(Língua japonesa, Matemática e Inglês etc... para absorver o japonês e aprender termos 

especializados e expressões abstratas em cada matéria e ajudar os alunos a entender o que eles estão aprendendo. 

Além disso, no 2º e 3º ano, o aprendizado avançado será realizado para melhorar o nível dos alunos que são bons em inglês.

<Supostas Matérias (Exemplo)>
Japonês: “Gendai no kokugo” (japonês moderno), "Nihongo kiso* “(japonês 

básico) e "Nihongo Hatten*" (desenvolvimento da lingua japonesa)

Inglês: "Lógica e Expressões"  "Inglês Abrangente“

Matemática: "IS (iz) Basic *“

Estudo de Sociedade Civil: “Kokyo (Público)”

* Disciplina escolar determinada pela escola

<Supostas Matérias (Exemplo)>

Japonês: “Gendai no kokugo (Japonês Moderno)” e "Gengo bunka

(Cultura da Língua)“

Inglês: "Lógica e expressão" e "Comunicação em inglês“

Matemática: "Matemática I e II"

Estudo de Sociedade Civil: "Kokyo (Público)"

Estabelecimento de 

um sistema de 

apoio à vida 

escolar

Suporte fornecidos por 

equipes de escolas e 

organizações relacionadas

Para que os alunos que não falam japonês como língua materna vivam sua vida escolar com tranquilidade e

possam estudar com entusiasmo, coordenadores de apoio a estudantes estrangeiros para ambas as escolas e organizações 

relacionadas irão cooperar para fornecer apoio.

<Descrição de trabalho do coordenador>

・ Trabalho de assistente social Apoio à orientação do aluno, apoio aos pais, procedimentos para a vida escolar, etc.

(tradução verbal e escrita etc.)

・ Trabalho de um conselheiro Estabelecimento de um sistema para aconselhar os alunos sobre a aprendizagem e   a vida diária

*  Além disso, serão fornecidas acessorias no ponto de vista profissional  e treinamento de professores.

Relacionados ao 
exame de 
admissão 
Ampliação das vagas 
especiais para estrangeiros
Flexibilização das 
qualificações para 
candidatação, etc.

Capacidade de recrutamento: 4 turmas: 160 pessoas, 

das quais 40 são vagas especiais

Capacidade de recrutamento: 3 turmas: 120 pessoas, 

das quais 40 são vagas especiais

*A disciplina de 

aprendizagem por nível de 

proficiência pode ser alterada 

dependendo da situação dos 

alunos que ingressam na escola.

[Teste de habilidade escolar] 

Três disciplinas: Japonês, Matemática e Inglês

Inserimento de FURIGANA nas questões do exame.      

[Qualificação da inscrição] 

Dentro de 3 anos após a entrada no país→ Nenhuma restrição relacionada ao período de permanência

⇒
Implementação do modelo 

em duas escolas


