
Trường học buổi tối Isshiki (đề xuất cải cách) Tại trường buổi tối Isshiki, sẽ có 

nhiều cuộc gặp gỡ, khám phá và là nơi trưởng thành Tại trường Isshiki hiện nay, 

có rất nhiều học sinh vừa đi học vừa đi làm. Hàng ngày cứ 5h chiều, tại căng tin 

của trường, học sinh và thầy cô giáo vừa có thể nói chuyện vừa cùng ăn những 

bữa cơm ấm áp.     

Đến 5h45' sẽ bắt đầu giờ ST (điểm danh) tại lớp học. Từ 5h50' sẽ bắt đầu vào tiết 

học đầu tiên. Mỗi tiết học sẽ có 45 phút, có dùng máy chiếu, ảnh minh họa, từ 

những bài học cơ bản cho đến các bài học nâng cao, dựa vào tiến độ học tập của 

học sinh để giảng dạy. Trường còn có rất nhiều học sinh mang những quốc tịch 

khác nhau đang học tập. Hiện tại, trường có rất nhiều học sinh đến từ các nước 

như: Philipin, Brazil, Việt Nam, Indonesia, Peru, Bolivia, Trung Quốc ... Vào giờ giải 

lao, có rất nhiều cuộc trao đổi, nói chuyện bằng những ngôn ngữ khác nhau rất náo 

nhiệt. Trong tiết học, những giấy in để học có viết phiên âm hiragana, dùng những 

tiếng nhật đơn giản để học sinh dễ hiểu. Tại trường học buổi tối Isshiki, từ sự công 

hưởng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, tất cả mọi ngườ sẽ cùng nhau học tập, tôn 

trọng lẫn nhau với tư cách bạn bè và rất hi vọng trưởng thành của các bạn.   

Vào tháng 5, học sinh năm nhất sẽ có tiết học ngoài trường. Trước kì kiểm tra 

tháng 6, sau giờ học sẽ có những nhóm học sinh tự ôn học. Và lễ hội thế thao, hội 

thể dục, lễ hội văn hóa, rồi lẽ tri ân học sinh tốt nghiệp. Sẽ có rất nhiều hoạt động, 

ở hoạt động nào cũng vậy, tập trung vào các em hocj sinh đưa ra những ý tưởng, 

cùng nhau nỗ lực xây dụng. 

 Ở trường có các CLB thể thao đang hoạt động như CLB cầu lông, Judo, bóng rổ, 

thư pháp, bóng bàn, hội tình nguyện viên. Giờ tập của các CLB là sau giờ học nên 

hơi ngắn nhưng mọi người vẫn đang nỗ lực, cố gắng vì mục tiêu khác nhau.  

Có các học sinh trông trường vừa học trên mạng để có thể tốt nghiệp trong vòng 

3 năm hoặc thông qua những tiết học trong vòng 4 năm học, tự mình thay đổi cách 

sống của bản thân, có những cơ hội để suy nghĩ về tương lai của bản thân.  

Tại trường học buổi tối, Isshiki, học sinh tự mình suy nghĩ, học tập. Sau tốt nghiệp, 

để hướng tới những bến bờ tốt đẹp cho cuộc đời mình. Trong 4 năm học, chúng 

tôi sẽ thường xuyên dỗi theo, ủng hộ các bạn! 


