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Kelas Persiapan Kerja (Kampus Nagano)

Kami membuat kelas persiapan kerja untuk siswa yang memilih

bekerja setelah lulus dari MANABI. Di kelas ini para wiswa akan

diajarkan tatakrama dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika bekerja

di Jepang, cara menulis CV, latihan wawancara, dan pengetahuan

penting lainnya.

Seminar Sekolah Lanjutan Pascasarjana
(Kampus Tokyo)

Kami mengadakan seminar sekolah lanjutan untuk jenjang pascasarjana dengan mengundang

Profesor Emeritus Waseda University, Kawaguchi Yoshikazu. Di sesi pertama kami mendengarkan

tentang persiapan untuk sekolah pascasarjana, dan pada sesi kedua diadakan simulasi dan latiha

wawancara. Tetap semangat ya!
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Selamat !

Siswa Kampus Nagano, Li

Zhaoxian, telah diterima di

Graduate School of Language

and Culture Bunkyo University,

sekolah yang menjadi pilihan

pertamanya!

Forum Sekolah (Kampus Nagano)

Siswa dari Indonesia memperkenalkan tentang makanan,

music, dan permainan khas Indonesia kepada para siswa

Ueda City Daini Junior High School dalam acara

“International Exchange”.
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Kampus Tokyo
Sebagai pencegahan
terhadap penyebaran
COVID-19 kegiatan
belajar mengajar dari
akhir bulan Juli diadakan
secara online. Prioritas
utama kami adalah
kesehatan para siswa. 
Sebisa mungkin kami 
lakukan yang terbaik
untuk mereka.

Di MANABI Japanese Language Institute, kami mengadakan kelas SDGs seminggu sekali. Targetnya memang secara global, namun kami

memikirkan apa yang bisa kami lakukan walaupun hal kecil. Kami sedang mempelajari tentang 17 target, seperti “My Bottle”, Eco-Bang”,

Sabun Ramah Lingkungan, dan lain-lain.

Progam Bantuan Pendidikan Bahasa 
Jepang Kelas Online Debsirinromklao
School Thailand
Sebagai bagian dari proyek SDGs, kami mengadakan
kegiatan secara online dengan 100 siswa dari
Debsirinromklao School di Thailand, untuk memperkenalkan
kebudayaan dan ketenagakerjaan di Jepang

Kelas SDGs (Kampus Nagano)
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Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 
Pertukaran Pendidikan Dengan Van Lang Saigon 
Junior College, Vietnam

Kami bekerjasama dengan Van Lang Saigon Junior College untuk
berkontribusai dalam pengembangan kedua negara dengan berbagai
cara, seperti, seperti mempromosikan pertukaran pendidikan antara
Vietnam dan Jepang, dan memperluas pendidikan bahasa Jepang di
Vietnam. Upacara penandatanganan tidak dapat dilakukan secara tatap
muka dikarenakan COVID-19. Namun berkat kerjasama yang baik dari
Van Lang Saigon Junior College, upacara penandatanganan
dilaksanakan dengan sangat lancar secara online dari 3 lokasi yaitu Ho
Chi Minh, Nagano, dan Tokyo.

Penyediaan Ruang Konsultasi Online
MANABI Japanese Language Institute menyediakan ruang
konsultasi secara online untuk para siswa yang sedang
menunggu untuk datang ke Jepang maupun para siswa
yang sudah berada di Jepang. Disini siswa dapat bertanya
mengenai cara belajar Bahasa Jepang dan hal lainnya. 
Walaupun banyak yang belum bisa datang ke Jepang, 
namun mereka sudah mulai mempersiapkan untuk
bersekolah ke Jepang. Kami akan sekuat tenaga
mendukung para siswa untuk dapat meraih cita-cita
mereka.

Find us on Facebook !
⾧野校 http://www.facebook.com/manabinagano
東京校 http://www.facebook.com/manabitokyo Nagano         Tokyo
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