
• Tentang kota Osaka 
Daerah Kansai(Barat). Bisa menikmati sejarah dan kebudayaan Jepang 
Kota Osaka terletak di pusat Kansai， dan terkenal sebagai Kota perdagangan. 
Dekat dari Osaka ada kota Kyoto yang terkenal dengan吋釘ahnyayang tua， dan Nara yang 
terkenal dengan banyaknya harta karun negeri Jepang dan Kobe yang terkenal dengan 
kebudayaan dari luar negeri， juga mempuny創 pelabuhanyang besar. 
Mari kita jaJanオaJanke Kyoto， Nara dan Kobe untuk menikimati kebudayaan kota-kota 
tersebut! 

.-:プ1

Osalca→ Kobe 30min by frain 

Osalca→ Kyofo 40min by frain 

Osalca→ Nara 30min by frain 

Osalca→ Tolcyo 2hours 40min by Shinlcansen 

芳造園
R・ IIJ三-~，;，.，..: :.:.圃

Osaka International school of cu!ture and language (Osaka Bunka Kokusai Gakkou=OBKG) didirikan 
pada tahun1985， sekol討1yang bertradisi dan tertua di Osaka. Lulusan OBKG sudah mencap創sekitar
2500 orang lebih. Kami tidak hanya mengajar bahasa Jepang melainkan juga meng司~arkan cara 
hidup di Jepang juga untuk siswa-siswi dari luar negeri. OBKG adalah sekolah untuk masuk ke 
je吋angS 1， S2 atau sekolah k，付uru釦

Alur dari mulai aplikasi sampai masuk sekolah 

Pihak Siswa 

Mengisi Aplikasi， Personal History， 

Letter of Paying Expenses dan meny-
usun dokumen2 dan kirim biaya 
pendaftaran. (sebelum kirim ke OBKG， 

harus memperlihatkan semua melalui 
fax atau scan) 

Tel atau E-Mail 

Membayarkan biaya masuk sekolah， 

biaya asrama， biaya asuransi Jepang 
cara di bank transfer 

EMS 

:.f Membuat Visa di kedutaan Jepang di 
Indonesia. Mendapatkan VISA. (apabila 
Visa anda ditolak oleh kedutaan 
Jepang， maka OBKG akan mengemba-
likan biaya kecuali biaya PENYELEK-
SIAN dan biaya MASUK SEKOLAH) 

Pihak OBKG 

EMS， DHL， FEDEX 

Periksa di OBKG dan meng司ukanke 
Imigrasi Osaka 

Diberi Eligibility dari lmigrasi Osaka 
Menghubungi anda 

Bank transfer 

Mengirimkan "Eligibility". 'Surat Ijin 
Masuk Sekolah". dan kembalikan 
dokumen2 yang asli di nomor 1 

melaporkan 
waktu kedatangan 
ke Jepang termasuk 
nama dan nomor pesawat 

今 開人岡学園

大阪文化国際学綬
Badan Hukum Sekolah OKA-GAKUEN 

Sekolah Internasional Osaka Kebudayaan dan Bahasa Jepang 
2-11-12， Doshin， Kita-ku， OSAKA， JEPANG〒530-0035

TEL: 81-6-6882-1435 FAX: 81-6-6882-1439 
URL:h杭p://WWW.415931.com

E-mail: h_miyukiss@hotmail.co.jp (bisa kontak dalam bahasa Indonesia) 
bunka_indonesia@415931.com 

Face Book: Miyuki Inoue 
Sekolah yang diijinkan mengajukan eligibility ke Imigrasi Jepang oleh Departmen Kehakiman 

Sekolah yang diberikan oto恥甜oIehGubemur Propinsi Osa陥
Sekolah yang diberikan otori日sioleh Association for the Promotion of Japanese Language Education 

. 学校の特徴

日本語教育の専門家が教授。

クラスの学生は多国籍。共通言語は日本語のみ。

通学定期〈学生制J)購入可。〈通常料金の約半鍛)

有名大学への推薦入試制度あり。

文部科学省からの奨学金制度あり。〈審査あり)

学校寮あり。安心できる留学生活をサポート。

日本留学試験、日本語能力試験対策の特別講座あり。
強 I択科目 :数学 ・物理 ・化学 ・総合科目 ・英語)

非漢字圏の学生のために、漢字補講あり。

進学希望者の進学率は 100%。

日本語だけでなく、日本文化も学べる。

.コース
・就学コース

本校は 1年に 4回の入学の時期があります。 l年から 2年かけて、日本の大学や大学院

で専門知識を学べるまで、日本語能力を最大限に引き上げます。 日本語能力試験堆対策、

日本留学試験対策も含みます。

. 年コース 4問
書類受付はiDl月 1日BII月mJ日

.年6ヶ月一 iDl時 |
書類受付は 4月 1日Dl月Hl日

-短期コース

[ 2ヶ月コース | 

I年 9ヶ月一 7時 | 
書類受付は 1月 1日-月mJ日

I年 3ヶ月一 1時 | 
書類受付は 5月 1日-月mJ日

| 3ヶ月コース | 
1， 4， 7， 10月に初級クラスが開講します。

日本語能力試験4級レベル以上は随時入学が可能です。

. シラパス ・授業内容

初級クラス 漢字300-500私語曇15∞語程度習得

初級文法、簡単な日常会話、初歩的な作文、 日本人と交涜するために、日常生活での挨拶から始

まるきめ¢細かい教育を行います.易しい文法・楽しい会話から出発、聴解・語象・発音・漢字・

作文などの表現方法も学びます.それぞれの目標に合わせた、合理的で楽しい授業です.

中級クラス 漢字1000-1500字、語象氏削語程度習得

日本留学認験対質授業、日本語能力誌駿対策授業、詣述指導、 日本の大学に進学するため、 本格

的に文法・文型についての授業を始めます.

上級クラス 漢字2000-2200字、語象M岡崎0-12∞0語程度習得

日本留学認験対賞、 日本語儀力試験対賞、 日本の新聞・専門書・文献などの研究を過して、 日本

語での講義を十分理解できるようにし、高等教育機関・有名大学への進学準備を行います.大学

院受駿のための研究テーマ等の酋文作成指導も行っています.

. 授業について

月曜日~金曜日 1日4時間授業、1週 20時間、年間 800時間

・午前の部:午前 9時 ~午後 12時 50分

・午後の部:午後 1時 10分 ~午後 4時 50分

のいずれか。

-時間寄IJ(例)中~上クラス

月 火

1時間目 漢字・語象 漢字・語象

2時間目 文法 文:法

3時間目 聴読解 読解

水 木

時車種・輔用語 漢字・語象

読解 文法

文法 読解

金

漢字・語象

文法

穂高E

4時間目 ロールプレイ 詣述指導 穂高E 聴読解 ディスカッション

との他に、数学 ・物理・化学・総合科目・英語が選択できます。

. 必要書類

詳細は募集要項を見てください。

. 入学資格

本国で 12年の諜程修了者(高等学校卒業以上)、または同等の資絡を有する者

. クラス分け

入学時にレベル試験を行い、クラスを決めます。

. 進路指導について

進路指導には特に力を入れています。担任、校長を交えて、一人一人の経歴 ・能力に合

わせて指導します。大学院入試の研究計画の作り方、大学入試の志望理白書の畜き方、

面接試験指導を個別で行います。

日本語@Osaka
Osalca Infernafional School of Culfure and Language 

学校法人 間学園

大阪文化国際学校



. Keistimewaan sekolah 

Seluruh staf peng司jarbersertifikat professional. 

Siswa di kelas terdiri dari beragam bangsa， bahasa yang 

digunakan bahasa Jepang. 

Sistem rekomendasi untuk Universitas ternama di Jepang. 

Terdapat asrama sekolah untuk mempermudah siswa part 

time dan beraktifitas. 

Bisa memilih mata pel吋aranMatematika， Kimia， Fisika， Bhs 

Inggris dan Pengetahuan Umum untuk EJU dan JLPT. 

Kelas tamb油 an"HurufKa吋i"bagi siswa yang berasal dari 

negara yang tid出 menggunakanhuruf Ka吋i.

100%jar凶nankelulusan bagi siswa yang ingin meneruskan ke 

jenjang S 1， S2， maupun Sekolah 陶 uruan.

Tidak hanya terfokus pada pembel司jaranbahasa Jepang s司a，

tetapi juga mencakup pembel吋arankebudayaan Jepang. 

• Jenis Kursus 

.Kursus jangka panjang (Student Visa) 

Oalam setahun terdapat 4 periode penerimaan siswa untuk persiapan masuk 
Universitas atau sekolah kejuruan. Termasuk pel吋arantambahan untuk EjU dan 
JLPT. 

|叩liiI'J.1lJ巾m叫叫l!iIi'fiT:lj阿!i! I 目
[:J'拭[l'Iお~陥[iIω[l]""iNj]、e町叩lilllf.f.1iJfsi川川m川『町tUi41'l'''.

tr!IIl・ ・Nop |目

|…l!Ili!aJ…| m I n r 
atas waktu penerimaan dokumen2 目

tmI・・li'im |目I陶刷l'i1…i liiI'lお5川m叫叫l!¥'r.'[is愉l 圃• [:J'拭[l'Iお~陥[1似仰[iIωupenerimaan dok加1川』川ffiil町Iul児附e町laI目
|…l!Ili!aJ…|目. 

t~・fifiW!1iil・lMlII |目
atas waktu enerimaan dokumen2 目

t~・M唯・r.m |目

• Kursus Kilat 

Emm璽 aktu2 bula望EE回$il.ltJ盟国
Kelas dimulai pada bulan 1，4.7. 10 

yang sudah berkernampuan se泊radengan N5 (JLPn bisa rnasuk dari kapan saja 

Moodle System 
dimulai dari 2011 

Siswa dapat mengecek nilai， kurikulum， dan PR 
mereka. Serta bertanya langsung kepada guru melalui 
sistem ini 

• Silabus / Materi Pelajaran 

Kelas 300 -500 huruf均時，sekitar 1500 kosakata 
Basic dari grammar dasar， per臼kapandasar， membuat karangan da日r，percakapan sehari-hari 

untuk dapat bersosiali日sidengan 0同時jepanglevel N3υLPn 

Kelas 1000-1500hu問fka吋，担kitar6∞Oko日初回

Intermediate pelaJaran untuk menghadapi 5PMB Jepang， pelajaran untuk menghadapi tes level N2 
υLPn 

Kelas 2000 -2200 hu問fka吋，担kitar1∞00-12000ko日kata
Advanced langkah menghadapi ujian 5PMB Jepang， langkah menghadapi tes level N 1υLPη 5iswa 

dipersiapkan un加kdapatmemahami perkuliahan di 51， 52 

• Tentang pel明日n

Senin ~ Jumat. 4 j創n/hari.20 jam/minggu， 800 j創n/tahun・KelasPagi : Jam 9:00 ~ 12:50 

• kelas Siang : Jam 13:1 0 ~ 16:50 

Kelas Pagi atau Siang akan ditentukan oleh LeveL ・Schooltime table(contoh dari intermediate dass) 
Senin Sela日 Rabu Kamis 

Pel吋a同n1 初日katalka吋i kosa katalkanji current Japanese kosa 財団lkanji

Pelaja同n2 tata baha日 tata baha日 membaca tata bahasa 

Pel明 日n3 凶JAr甲in凶描曲目陶 membaca tata baha日 membaca 

Pel吋a同n4 ro怪playing 回目ywrltlng pel.menyimak 凶Jlleny首nak蜘制加

Jumat 

kosa katalka吋l

阿国 baha日

membaca 

diskusi 

Bisa memilih ma回 pel勾訂anMatematika. Kimia， F出 ka，Bhs lnggris dan Pengetahuan umum 

• Dokumen yang diperlukan 

Tolong baca informasi yg teliti di da凶n・Tatacara penerima叩 siswa".

• Syarat Aplikasi 

Sud討1menyelesaikan pendidikan di Indonesia 12 t討lunlebih atau setingkat 

• Penentuan Kelas 

Plac巴menttest untuk menentukan kelas 

• Tentang bimbingan masuk Universitas atau sekolah kejuruan 

OBKG akan membimbing siswa yang ingin mela吋utkanpendidikan ke je吋angSI， 

S2 maupun sekolah kejuru釦 sesuaidengan minat dan kemampuan siswa 

• Beasiswa 

.Beasiswa OBKG (diberikan pada musim semi dan gugur. 2 kali dalam setahun) 

Beasiswa untuk siswa yang berprestasi (￥50.000 X beberapa orang) 
Yang berprestasi da凶n孔PTNl， N2 / yang berprestasi dalam町U

• Beasiswa JASSO (￥48，000 per bulan X 1 2 bulan) 

• Lokasi 

Letak OBKG sangat strategis， dekat dengan stasiun kereta "JR TEMMA. dan stasiun kereta 
bawah tanah "OUGIMACHI.. OBKG berada dilingkungan perumahan sehingga suasananya 

tenang dan ba思JSuntuk bel司jar.
Oisekitar OBKG terdapat rumah s紘it，kantor pos. bank， superm釘 ket.dan 3 tam叩 besar.
Selain itu juga terdapat pertokoan sepanjang 2.6 km yang letaknya bisa dicapai dengan 
beりalankaki selama 2 menit s吋adari OBKG， dan juga SAKURANOMIYA yang merupakan 
tempat popuJar untuk melihat bunga SAKURA 
Lokasi yang s釦 gatbagus untuk menikmati berbag創 suお叩aJepang.

• Kehidupan di Jepang 

Agar siswa dapat menjalani kehidupan bel司jardi Jepang dengan aman dan lancar staf 
administrasi OBKG siap membantu dalam mengurus segala keperluan siswa 

圃Fasilitas

Gedung sekolah OBKG terpisah dari bangunan lain sehingga dapat bel吋ardengan nyaman dan 
berkonsentrasi penuh. 
Juga disediakan laptop yang dapat digunakan untuk menunjang siswa daJam hal akademis 
maupun berkomunikasi dengan keluarga 

• Acara Tahunan OBKG 

OBKG memiliki beragam acara menarik yang diikuti oleh semua siswa dan guru OBKG. seperti 
.SporぉOay.，"Mochitsuki"， .One Oay Trip.， dan masih banyak acara lainnya 

Iy. g. p. 

• Asrama 

Asrama dan seko凶1beりar誌 sekitar20 menit dengan sepeda 
Oilengkapi dengan AC， TV. internet， dan sebagainya untuk mempermudah討(ti員tassiswa 
Asrama berada dipusat kota Osaka， sehingga nyaman untuk keりapa此仙nedan beraktifitas. 
Oisekitarぉ ramaterdapat superm釘 ket24 jam. rumah sakit. kantor pos， d副総bagainya

N s. 


