Objetivo
da
educação

Educar alunos que cooperem entre si,
para ter uma vida com sentimento rico e forte.

Pontos importantes

Aluno almejado

Conciliar「Autonomia」e「Coexistência」
para ter uma vida rica.

Plenitude da educação sobre carreira, tendo como base a educação multicultural

☆1 Educar alunos que tenham iniciativas nas atividades do “Cumprimento”, “Limpeza”, “Horário", "Obrigado".
☆2 Almejar a plenitude da educação multicultural , e dos estudos sobre a carreira para que possam ter uma carreira garantida.
☆3 Dar continuidade nas atividades de "fazer com que os alunos venham para a escola todos os dias e participar seriamente nas aulas.
☆4 Visar uma escola que tenha " união e um local para ficar".

Cultivar a força de participação na sociedade e a sólida
formação acadêmica

Cultivar o sentimento rico e a “força de conviver juntos”

~promoção da educação multicultural e cultivar a capaciade de comunicação~

Cultivar a saúde física e mental

~promoção da saúde do corpo e da mente e aumento da resistência física~

~ promoção da educação de carreira e aprendizagem
de acordo com o indivíduo~

(1) Melhoria da orientação individual e fixação do
fundamento básico
(2) Educação em desenvolver a capacidade de
solucionar problemas
(3) Promover a educação de carreira
(4) Promover a educação com auxílio especializado

(13) Melhoria da capacidade educativa da escola

Tema comum da
integração de
aprendizagem da áfrea de
Nishi Sasagawa Chugakko

(5) Promoção da educação multicultural
(6) Melhorar a educação moral, a educação de
direitos humanos e de igualdade social
(7) Melhoria das atividades de leitura e capacidade
de comunicação
(8) Estimulação da atividade estudantil

(14) Organizar a escola juntamente com o bairro

Tema：「Aprender em Sasagawa, amar Sasagawa e desenvolver
crianças que convivem em Sasagawa」

(9) Melhoria da orientação de estudantes que visa
promover a capacidade de auto-orientação
(10) Melhoria da consulta educacional
(11) Melhoria da resistência física e capacidade
esportiva
(12) Promover a educação sobre a saúde física e
mental

(15) Promover a integração das escolas da área do
Nishi

Aluno a almejar ： ・alunos respeitosos ・alunos que pensam bem ・aluno esforçado
・alunos que valorizam a diferença

