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〇Hyogo kenritsu Kobe Kouhoku Koto Gakko 

Metas Educativas Características do Curso 

São estabelecidas várias disciplinas que ajudam o 
crescimento de cada um. Visamos criar uma pessoa 
que consiga realizar seu sonho e sua carreira, 
aumentar a vontade e atitude de trabalhar ativamente e 
de contribuir para a sociedade internacional e 
enriquecer sua personaridade e mentalidade com as 
quais ama a natureza e as pessoas.  
Os 3 pilares da nossa atuação educativa são os 
seguintes：  
(1)A promoção da educação adaptada à globalização 
(2)A criação da 「  capacidade intelectual e firmeza」  
(3)A criação do 「 espírito enriquecido」   

Conforme for definir a sua carreira, os alunos 
podem programar o próprio currículo, desde qe 
escolha dentre as 120 disciplinas. 
Oferecemos várias disciplinas como 「 Vida e 
cultura da Ásia」「Procedimento de informações」
「 Prática da atividade voluntária 」 e além das
「Línguas coreanas」「Chinesa」as outras línguas 
asiáticas. Também, oferecemos aulas com  grupos 
pequenos e cursos ministrados por membros 
atuantes na sociedade e universidades. Damos 
orientação cuidadosa para possibilitar ao aluno 
escolher o caminho desejado, além de ir para a 
universidade. 

 

 

○Hyogo kenritsu Ashiya Koto Gakko 

Metas Educativas Características do Curso 

Sob os princípios educativos em 「 Autonomia 」 ,
「 Liberdade」 e 「Criatividade」, nossa escola tem 
formado as pessoas capazes de serem mentalmente 
ricas  e independentes. Através do ensino do 
currículo“AUSS profession navi”, “AUSS career navi” 
e “AUSS campus”,etc. e no currículo variável de 
matérias, a escola tem desenvolvido a atividade 
educacional que aproveita o mérito do sistema de 
crédito. Também, as atividades no comitê estudantil e 
participação em clubes são distintas, realizam-se  a 
viagem de formatura para Taiwan e o estágio de 
aprendizagem da língua estrangeira na Nova Zelândia. 
Assim visamos formar alunos como líderes para um 
futuro na sociedade.   

Oferecemos os cursos especializados e variados que 
correspondem ao aprendizado universitário. As 
atividades de esporte marinho e disciplinas que 
aproveitam as características da geografia e história 
de Ashiya através de  “Ashiya modernismo”. O 
curso「Koudai Renkei Kouza」 permite aos nossos 
alunos assistirem aulas nas universidades, com 
validade de créditos para o ensino médio, cujo 
curso é reconhecido entre o ensino médio e as 
universidades. As aulas com grupos pequenos é 
separada de acordo com o nível de cada aluno. Para 
garantir a aquisição de conhecimento, técnica e 
desenvolver mais a aprendizagem. Assim apoiamos 
os futuros sonhos de cada aluno, formando o 
currículo que satisfaz as necessidades individuais. 

 

 

 



○Hyogo kenritsu Itami Kita Koto Gakko   

Metas Educativas Características do Curso 

(1)Sob os princípios educativos em 「a determinação 

inicial」「a autonomia」e 「a solidariedade」, criamos 

uma pessoa de personalidade forte e rica que pode se 

adaptar conforme as mudança na sociedade. 

(2)Procuramos criar a uma capacidade firme para 

concretizar o caminho a seguir, e ao mesmo tempo 

visamos orientar os estudos no futuro e caminhos a 

seguir, através do sistema educacional que tem as 

disciplinas peculiares ao curso integral como 「 a  

sociedade, avida industrial e o ser humano 」 . 

(3)Durante os 3 anos, se desenvolve o programa 

sistemático e prático, aumenta a capacidade  de se 

apresentar, comunicar-se e procura ser criativo 「a 

força de viver」que continua fazendo progressos para o 

futuro.  

(1)O aluno poderá escolher o seu próprio horário 

individual de acordo com o curso que irá seguir. 

(2)Estabelecem-se várias disciplinas com cursos de 

pequenos grupos. (3)Visando a perfeição da 

「 educação sistemática de carreira global, tem 

produzido resultados positivos sendo como o curso 

integral que apoia os alunos a irem para a 

universidade.  (4)Realizam-se vários eventos como 

clubes esportivos, festival de cultura e gincana 

esportiva. Realizam viagens de formatura para o 

exterior e o estágio para aprender a língua 

estrangeira (na Austrária). 

(5)Oferece-se um bom ambiente, como as 

instalações para conferências e o um espaçoso 

campo.  

 

 

○Hyogo kenritsu Kakogawa Minami Koto Gakko 

Metas Educativos Características do Curso 

Como é uma escola de curso integral, na base do 

lema 「Criar a força humana de toda uma vida」 , tem 

criado um estudante independente como uma pessoa 

social・trabalhadora que adquire 「a força de viver」, 

não fica perdida na mudança da sociedade, enfrenta  

várias dificuldades, consegue superá-las com 

flexibilidade e coragem, tem sonhos e determinações. 

Por esse motivo, atendemos aos vários desejos e 

sonhos a serem realizados de cada aluno, através das 

aulas que orientam aos alunos para pensarem por 

conta própria, das atividades e estudos colaborados 

com os colegas e as pessoas da região.  

 Tem se esforçado o possível para todos os alunos 

conseguirem seguir o caminho desejado, com apoio 

atencioso dos professores e o currículo bem 

adequado à personalidade de cada aluno. 

Estabelecem-se cerca de 120 disciplinas seletivas 

que correspondem aos desejos, interesses e 

curiosidades dos alunos e  procura aumentar a 

capacidade básica em matemática, inglês e  as 

disciplinas seletivas nas aulas com pequenos 

grupos. Também, realizam-se experiências 

independentes, autônomas como estágio de  

atividade voluntária e aulas especializadas e 

técnicas dadas pelos professores especialista no  



tempo. 

○Hyogo kenritsu Koudera Koto Gakko  

Metas Educativas Características do Curso 

Em 1997 foi reestruturada como a primeira escola de 
Hyogo com curso integral, na base do  lema de 
「Independência」, 「Criatividade」 e 「Confiança」. 
O pilar da nossa educação é a criação da força 
necessária para viver no futuro, em especial, como as 
seguintes 4 capacidades:「capacidade de resolver os 
problemas 」「 capacidade de planejar o caminho a 
seguir」「capacidade de auta-expressão」e「capacidade 
de contribuir para a região 」 . Respeitando a 
personalidade de cada um, formamos os alunos para 
que se esforçem para aumentar seus pontos bons e 
realizar seus sonhos e determinações.  Através do 
estudo independente, os alunos descobrem a alegria de 
aprender e de cumprir os seus planos e finalmente, 
reconhecem a vontade de viver criando e cultivando a 
vontade ativa e autônoma, como os reponsáveis da 
sociedade. 

O sistema se estabelece em dois semestres anuais, 
com disciplinas variadas, como curso da “sociedade 
na indústria e o ser humano“ e outras. Nesses 
cursos as aulas são ministradas por professores 
profissionais e especializados, e orientando  as 
oportunidades e aprofundar os conhecimentos e 
interesses dos alunos. 
Os estudantes podem escolher de acordo com seus 
interesses e curiosidades, suas capacidades ・

habilidades. Para conquistar as suas espectativas 
são oferecidos 6 cursos: ciências humanas gerais, 
negócios informáticos, medicina e enfermagem, 
educação infantil, cultura e arte. Através de 
orientações e entrevistas com o aluno, procurando 
dar um apoio para que cada um chegue a ser 
「aquela pessoa que tanto deseja ser」 .   

 


