
Isshiki Night High School menyediakan berbagai peluang untuk bertemu dengan teman 

dari berbagai negara, menemukan hal baru dan bertumbuh. 

Banyak siswa dari sekolah ini datang menuju sekolah setelah bekerja paruh waktu. Sekitar 

pukul 5 sore, para siswa dan guru-guru makan malam bersama di kantin sekolah. Para siswa 

memiliki ST (waktu untuk mengkonfirmasikan/perincian jadwal sekolah) pada pukul 17:45 

di kelas masing-masing. Pembelajaran pertama dimulai pada pukul 17:50. Setiap pelajaran 

dilakukan dalam kurun 45 menit. Para guru menggunakan slide atau ilustrasi untuk 

membantu siswa memahami pembelajaran. Para siswa dimampukan untuk belajar secara 

perlahan sejak tahap dasar hingga tahap advanced.  

Sekolah ini memiliki siswa multinasional dari berbagai negara. Saat ini kami memiliki 

siswa yang berasal dari Filipin, Brazil, Vietnam, Indonesia, Peru dan Cina. Pada waktu 

istirahat, kami mendengar banyak bahasa. Di kelas, diatas kanji digunakan selebaran 

dengan furigana. Guru-guru menggunakan bahasa jepang sederhana untuk memudahkan  

para siswa memahami. Kami mengharapkan agar para siswa untuk memiliki perhatian 

terhadap sesama, menghormati satu sama lain, serta bertumbuh bersama dengan berbagi 

bahasa dan budaya.  

Siswa kelas 1 memiliki trip/wisata sekolah pada bulan Mei. Pada bulan Juni, banyak siswa 

melakukan self study (belajar sendiri) baik sebelum atau sesudah permbelajaran guna 

mempersiapkan ujian. Kami juga memiliki Turnamen Olahraga pada bulan Juni, Festival 

Olahraga pada bulan September, dan Night Festa ( Festival Budaya) pada bulan Oktober, 

serta pesta perpisahan pada bulan Februari. Dalam setiap acara para siswa mengambil 

bagian utama, berbagi ide serta bekerjasama satu sama lain.  

Kami juga memiliki kegiatan Ekstrakurikuler ( BUKATSU ). Baik klub bulutangkis, judo, 

kendo, kegiatan multikultural, maupun sukarelawan. Para siswa melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler setelah sekolah berakhir.  

Beberapa siswa lulus dalam kurun waktu 3 tahun dengan mengambil pembelajaran di 

TSUSHINSEI (correspondence high school). Para siswa juga memiliki peluang untuk 

memikirkan atau mempertimbangkan masa depan mereka melalui kelas Sogo ( terintegrasi ) 

sepanjang 4 tahun. 

Isshiki Night High School mendukung para siswa melanjutkan dasar sepanjang 4 tahun 

mereka sendiri untuk berpikir secara mendalam, belajar dengan baik serta berlayar menuju 

masa depan cerah mereka setelah graduation (tamat sekolah) 


