
KKCCJJSS  2288((22001166--22001177))  FFaallll  

TThhiirrdd  yyeeaarr  JJaappaanneessee  ((SSeessssiioonn  AA  ))  

II.. IInnssttrruuccttoorrss  

          YYaammaaookkaa,,  CChhiihhiirroo  ((CCllaassss  CCoooorrddiinnaattoorr))  

                      ccyy22118855@@ccoolluummbbiiaa..eedduu            OOffffiiccee  HHoouurr  ::  bbyy  aappppooiinnttmmeenntt  

          NNaakkaammuurraa,,  IIttssuukkoo  

bbuunniittyy0000@@ggmmaaiill..ccoomm                OOffffiiccee  HHoouurr  ::  bbyy  aappppooiinnttmmeenntt  

  

IIII..  TTiimmee  

          MMoonnddaayy  --  FFrriiddaayy  

          99::3300  –  1100::3300  &&  1100::4400  –  1111::3300  

  

IIIIII..  OObbjjeeccttiivveess    

（GGeenneerraall）  

TThhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  KKCCJJSS’ss  JJaappaanneessee  PPrrooggrraamm  iiss  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  ccoommmmuunniiccaattiivvee  

ccoommppeetteennccee  aanndd  ttoo  eennaabbllee  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  mmeemmbbeerrss  ooff  JJaappaanneessee  

ssoocciieettyy  iinn  wwaayyss  tthhaatt  aarree  ccuullttuurraallllyy  rreeaaddiillyy  aacccceeppttaabbllee..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  aa  KKCCJJSS  ssttuuddeenntt  wwiillll  ccoommee  ttoo  

        11..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  iinntteennttiioonnss  ooff  ootthheerrss  wwhheenn  JJaappaanneessee  iiss  ssppookkeenn;;  

  22..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  iinntteennttiioonnss  ooff  ootthheerrss  wwhheenn  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaallss  ooff  vvaarriioouuss  ggeennrreess  aanndd  mmeeddiiaa  aarree        

        pprreesseenntteedd;;  

33..  CCoonnttrrooll  tthhee  uussee  ooff  JJaappaanneessee  eexxpprreessssiioonnss,,  bbootthh  ssppookkeenn  aanndd  wwrriitttteenn,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffiitt  tthhee    

      ssoocciioo--ccuullttuurraall  sseettttiinnggss  aanndd    

      ppuurrppoosseess  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn;;  

44..  EExxppaanndd  tthhee  mmooddeess  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  uusseedd  ttoo  iinncclluuddee  ssuucchh  ggeennrreess  aass  ffoorrmmaall  pprreesseennttaattiioonnss,,      

      nneeggoottiiaattiioonnss,,  pprroojjeeccttss,,  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  eevveennttss,,  aanndd  tthheeiirr  ffoollllooww--uupp..  

  

  ((CCoouurrssee))  

TThhee  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee  iinn  tthhee  ccoouurrssee  iiss  ttoo  ddeevveelloopp  yyoouurr  JJaappaanneessee  llaanngguuaaggee  pprrooffiicciieennccyy  iinn  tteerrmmss  ooff  

ssttrruuccttuurraall  rreeppeerrttooiirree  aanndd  aaccccuurraaccyy,,  aass  wweellll  aass  vvooccaabbuullaarryy..  YYoouu  wwiillll  wwoorrkk  oonn  aallll  sskkiillll  aarreeaass,,  

iinncclluuddiinngg  ssppeeaakkiinngg,,  lliisstteenniinngg,,  rreeaaddiinngg,,  aanndd  wwrriittiinngg,,  rreevviieewwiinngg  aanndd  aaddddiinngg  ttoo  wwhhaatt  yyoouu  hhaavvee  

aaccqquuiirreedd  iinn  yyoouurr  pprreevviioouuss  JJaappaanneessee  llaanngguuaaggee  ssttuuddiieess  aanndd  iinnccoorrppoorraattiinngg  aassppeeccttss  ooff  JJaappaanneessee  

ccuullttuurree  ttoo  uussee  tthhee  llaanngguuaaggee  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  ssoocciieettyy..  

BByy  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll：  

  bbee  aabbllee  ttoo  rreeaadd  aanndd  ccoommpprreehheenndd  sshhoorrtt  ppaassssaaggeess  ffrroomm  bbooookkss,,  mmaaggaazziinneess,,  nneewwssppaappeerr  eettcc..  wwiitthh    

      ddiiccttiioonnaarriieess..  

      bbee  aabbllee  ttoo  rreeaadd  aanndd  wwrriittee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  225500  KKaannjjii  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  KKaannjjii  yyoouu  hhaavvee  lleeaarrnneedd  iinn    

      tthhee  ffiirrsstt  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  yyeeaarr  JJaappaanneessee..  

      bbee  ssppeeaakkeerrss    wwiitthh  pprrooffiicciieennccyy  ooff  IInntteerrmmeeddiiaattee--llooww  oorr  aabboovvee  lleevveell  bbyy  AACCTTFFLL--  OOPPII  ssttaannddaarrdd..  



        ((FFoorr  ddeettaaiillss  oonn  tthhee  lleevveellss  ooff  AACCTTFFLL--OOPPII,,    sseeee    

        hhttttpp::////wwwwww..aaccttffll..oorrgg//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffiilleess//ppddffss//AACCTTFFLLPPrrooffiicciieennccyyGGuuiiddeelliinneess22001122--SSppeeaakkiinngg..ppddff  

  

IIVV..  PPrreerreeqquuiissiittee      

11.. YYoouu  sshhoouulldd  bbee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  bbaassiicc  ggrraammmmaarr  ooff  JJaappaanneessee  aass  wweellll  vvooccaabbuullaarryy  aanndd    tthhee  

wwrriittiinngg  ssyysstteemm..  

22.. YYoouu  hhaavvee  rroooomm  ffoorr  bbeetttteerr  aaccccuurraaccyy  aanndd  fflluueennccyy;;  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ccoommpplleexx  ssttrruuccttuurreess;;  aanndd  

eexxppaannssiioonn  ooff  vvooccaabbuullaarryy,,  kkaannjjii,,  aanndd  ssttyylliissttiicc  vvaarriieettiieess  ffoorr  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

VV..  TTeexxttbbooookkss  aanndd  ootthheerrss::    

      ((RReeqquuiirreedd))  

            短期集中初級日本語文法総まとめ  ポイント 2200  ((スリーエーネットワーク))  

    KKaannjjii  iinn  CCoonntteexxtt  ((TThhee  JJaappaann  TTiimmeess))  

      ((OOppttiioonnaall  bbuutt  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  bbuuyy,,  aallssoo  pprroovviiddeedd  iinn  DDGGAA))  

  AA  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  BBaassiicc  JJaappaanneessee  GGrraammmmaarr  ((TThhee  JJaappaann  TTiimmeess))  

  AA  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  IInntteerrmmeeddiiaattee  JJaappaanneessee  GGrraammmmaarr  ((TThhee  JJaappaann  TTiimmeess))  

            AA  DDiiccttiioonnaarryy  ooff  AAddvvaanncceedd  JJaappaanneessee  GGrraammmmaarr  ((TThhee  JJaappaann  TTiimmeess))  

  

VVII..  GGrraaddiinngg  

    MMiiddtteerrmm--11                                                                                                                            1100%%  

        MMiiddtteerrmm--22                                                                                                                            1100%%  

            FFiinnaall                                                                                                                                            1100%%  

            QQuuiizzzzeess                                                                                                                                    1155%%  

                      ((TThhee  rroollee  ppllaayyss  ooff  ddiiaalloogguueess  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd..))                                      

            HH..WW..                                                                                                                                              1155%%  

            AAtttteennddaannccee,,  PPrreeppaarraattiioonn  &&  PPaarrttiicciippaattiioonn                                        1155%%          

            CCIIPP                                                                                  1100%%                                              

            PPrroojjeecctt  &&  PPrreesseennttaattiioonn                                                                                          1155%%  

      

**TThhee  mmiiddtteerrmm--11  iiss  tteennttaattiivveellyy  sscchheedduulleedd  oonn  SSeepptteemmbbeerr  2299
tthh
,,  tthhee  mmiiddtteerrmm--22  oonn  OOccttoobbeerr  2277

tthh
  aanndd    

    tthhee  ffiinnaall  oonn  DDeecceemmbbeerr  1122
tthh
..  

  

VVIIII..    GGrraaddiinngg  CCrriitteerriiaa  ((AAtttteennddaannccee,,  PPrreeppaarraattiioonn  &&  PPaarrttiicciippaattiioonn))  

  

      1100::      PPrreeppaarraattiioonn  ffoorr  aassssiiggnneedd  mmaatteerriiaallss  iiss  tthhoorroouugghhllyy  ddoonnee  iinncclluuddiinngg  llooookkiinngg  uupp  vvooccaabbuullaarryy  

aanndd  kkaannjjii..  

TThhee  ssttuuddeenntt  iiss  aabbllee  ttoo  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ccllaassss  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  

ssmmooootthh..    



IInn  ssttuuddeenntt’ss  pprreeppaarraattiioonn,,  uunncclleeaarr  aarreeaass  aarree  iiddeennttiiffiieedd  cclleeaarrllyy..          

  TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  iiss  uunnddeerrssttoooodd  aaccccuurraatteellyy..      

  PPeerrffoorrmmaannccee  cclleeaarrllyy  rreefflleeccttss  tthhee  ffeeeeddbbaacckk  iinnssttrruuccttoorrss  hhaavvee  ggiivveenn  pprreevviioouussllyy..  

      

          88::      PPaarrttiicciippaattiioonn  iiss  aaccttiivvee,,  bbuutt  pprreeppaarraattiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  tthhoorroouugghhllyy  ppeerrffoorrmmeedd  iinncclluuddiinngg  

llooookkiinngg  uupp  vvooccaabbuullaarryy  aanndd  kkaannjjii..      

IInn  tthhee  ssttuuddeenntt’ss  pprreeppaarraattiioonn,,  uunncclleeaarr  aarreeaass  aarree  nnoott  iiddeennttiiffiieedd  cclleeaarrllyy..          

TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  aassssiiggnneedd  mmaatteerriiaall  iiss  nnoott  uunnddeerrssttoooodd  tthhoorroouugghhllyy  oorr  aaccccuurraatteellyy..      

PPeerrffoorrmmaannccee  iiss  nnoott  ssmmooootthh  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthhoouutt  ddiiffffiiccuullttyy..    

MMiissttaakkeess  aarree  rreeppeeaatteeddllyy  mmaaddee  iinn  tthhee  ssaammee  aarreeaass  wwhheerree  iinnssttrruuccttoorrss  hhaavvee  ggiivveenn  ffeeeeddbbaacckk  

pprreevviioouussllyy..        

   

          66::      LLaacckk  ooff  tthhoorroouugghh  pprreeppaarraattiioonn  hhiinnddeerrss  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccllaassss  aaccttiivviittiieess..      

IInn  tthhee  ssttuuddeenntt’ss  pprreeppaarraattiioonn,,  uunncclleeaarr  aarreeaass  aarree  nnoott  iiddeennttiiffiieedd  cclleeaarrllyy..          

HHaallff  ooff  tthhee  vvooccaabbuullaarryy  aanndd  kkaannjjii  aarree  nnoott  llooookkeedd  uupp..      

TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  aassssiiggnneedd  mmaatteerriiaall  iiss  oonnllyy  ppaarrttiiaall  oorr  ggrreeaattllyy  mmiissuunnddeerrssttoooodd..      

   

        55：  PPrreeppaarraattiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ppeerrffoorrmmeedd,,  aanndd  nnoorr  iiss  tthheerree  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccllaassss  aaccttiivviittiieess..      

  IInn  tthhee  ssttuuddeenntt’ss  pprreeppaarraattiioonn,,  uunncclleeaarr  aarreeaass  aarree  nnoott  iiddeennttiiffiieedd  cclleeaarrllyy..        

  MMoosstt  ooff  tthhee  vvooccaabbuullaarryy  aanndd  kkaannjjii  aarree  nnoott  llooookkeedd  uupp..  

  TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tthhee  aassssiiggnneedd  mmaatteerriiaall  iiss  nnoott  uunnddeerrssttoooodd..      

   

        00：    AAbbsseenntt  

  

  

VVIIIIII..  PPoolliicciieess  

11..  DDoo  nnoott  uussee  EEnngglliisshh  iinn  FFuussoooo  KKaann  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  ccllaassss  rroooomm  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn..  

22..  DDrriinnkkiinngg  aanndd  eeaattiinngg  aarree  pprroohhiibbiitteedd  iinn  ccllaasssseess..  

33..  TThhee  aassssiiggnnmmeennttss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  oonn  ttiimmee..  

        TThhee  aassssiiggnnmmeennttss  ssuubbmmiitttteedd  llaattee  wwiillll  bbee  ccoorrrreecctteedd,,  bbuutt  nnoott  ccoouunntteedd  ffoorr  yyoouurr  ggrraaddee..  

44..  TThhrreeee  ttaarrddiinneessss  wwiillll  ccoouunntt  aass  oonnee  aabbsseennccee  aanndd  bbeeiinngg  ttaarrddyy  bbyy  mmoorree  tthhaann  2200  mmiinnuutteess  wwiillll  bbee    

        ttrreeaatteedd  aass  aann  aabbsseennccee..  

55..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr,,  yyoouurr  lloowweesstt  ssiixx  ppeerrffoorrmmaannccee  ssccoorreess,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  rreeaassoonn  ((ee..gg..,,    

      iillllnneessss,,  ppoooorr  ppeerrffoorrmmaannccee))  wwiillll  bbee  ddrrooppppeedd  ffrroomm  yyoouurr  rreeccoorrdd  wwhheenn  yyoouurr  ggrraaddee  iiss  ccaallccuullaatteedd..  

66..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr,,  yyoouurr  lloowweesstt  ssccoorree  ooff  tthhee  qquuiizzzzeess  wwiillll  bbee  ddrrooppppeedd  ffrroomm  yyoouurr  rreeccoorrdd..  

77..  YYoouu  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  mmaakkee  uupp  mmiisssseedd  qquuiizzzzeess  oorr  eexxaammss  wwiitthhoouutt  aacccceeppttaabbllee  aanndd    uunnaavvooiiddaabbllee    

      rreeaassoonnss..  

88..  UUssee  ppoolliittee  ffoorrmmss（～です、～ます）wwhheenn  yyoouu  ssppeeaakk  wwiitthh  tthhee  ssttaaffff    ((tteeaacchheerrss  aanndd    ooffffiiccee        



      ssttaaffff))..  

99..  FFoollllooww    “CCoolluummbbiiaa  CCoolllleeggee    HHoonnoorr  CCooddee”  ((FFoorr  ddeettaaiillss,,  ggoo  ttoo    

        hhttttpp::////wwwwww..ccoolllleeggee..ccoolluummbbiiaa..eedduu//ccccsscchhoonnoorrccooddee..))    aanndd“TTeerrmmss  ooff  PPaarrttiicciippaattiioonn”  yyoouu  hhaavvee    

        aaggrreeeedd  ttoo..  

  

IIXX..  GGrraaddeess  ::        110000    –    9944..00    AA  

            9933..99  –  9900..00      AA--  

            8899..99  –  8877..00      BB++  

            8866..99  –  8833..00      BB  

            8822..99  –  8800..00      BB--  

            7799..99  –  7777..00      CC++  

            7766..99  –  7733..00  CC  

            7722..99  –  7700..00      CC--  

            6699..99  –  6677..00      DD++  

            6666..99  –  6633..00      DD  

            6622..99  –  6600..00      DD--  

            5599..99  --                    FF  

 

 

      

      

 

 


