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Edukasyon at Mga Karera sa Japan



Mga Nilalaman

1．Sistema ng Edukasyon sa Japan
2．Tungkol sa Senior High School

3．Vocational School at Technical School
4．Halimbawa ng daloy sa pagpili ng kurso
5． Ano ang kailangang gawin upang

makapagpatuloy sa mas mataas na edukasyon?
6． Para sa sariling kapakanan sa hinaharap
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（1）Dahilan para magpatuloy sa Senior High School
（2）Pagkakaiba ng Senior High School at Junior High School
（3）Mga Pangunahing karera ng mga Junior High School students sa

Miyoshi City 
（4）Kakailanganing Pera para sa Senior High School



1. Sistema ng Edukasyon sa Japan

- 2 -
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Paaralan -
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Edad 18
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Junior 
College
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Specialized 
Vocational 

School

Graduate 
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(2 hanggang
5 taon)

Sa Aichi Prefecture,
 98.5% ng mga nakapagtapos sa junior high school ay nagpapatuloy sa Senior high school
 58.2% ng mga nakapagtapos sa high school ay nagpapatuloy sa unibersidad, junior college, o vocational school 

(Ayon sa Survey ng Paaralan 2018)
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（1）Dahilan para magpatuloy sa High School
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Ang bilang ng taong naghahanap ng trabaho
pagkatapos ng Junior High School ay

… 1 sa 100 na katao
 Ang mga kumpanya sa Japan ay madalas na tumatanggap ng mga

empleyado na nakapagtapos ng Senior high school, Unibersidad, o 
Technical School. 

 Maraming Japanese ang naniniwala na mahalaga ang pagpapabuti sa
akademikong kakayahan, pagkakaroon ng kaalaman at kakayahan sa
edukasyon sa paaralan.

 Gayundin, maraming mga kwalipikasyon at trabaho na maaari lamang
makuha kung nakapagtapos ng Senior high school.

2. Tungkol sa Senior High School



v

（2）Pagkakaiba ng Senior High     
School at  Junior High School
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 Ang pinakamalaking pagkakaiba ng Senior High School sa
Junior High School ay ang Promosyon at Pagtatapos
(Graduation)

 Ang Junior High School ng Japan ay isang Mandatory 
Education kung saan walang batang bumabagsak at madali
makapagtapos. Ngunit sa Senior high School, kapag hindi
maganda ang grade at madalas lumiban sa klase, maaring
hindi ma-promote

 Kumuha ng Entrance exam nang may diwa ng seryosong
pag-aaral at may pagsaalang-alang sa mga bagay na ito.
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（3）Mga Pangunahing Karera ng mga Junior  
High school students sa Miyoshi City

① Public High School 
(Zennichi-sei o Full-time)  

② Private High School 
(Zennichi-sei o Full-time)

③ Public High School 
(Teiji-sei o Part-time)

④ Vocational School 
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① Public Senior   
High School

(Zennichi-sei o 

Full time)

Senior High school na
pinapamahalaan ng Prefecture o ng 
Lungsod
(Prefectural High School・Municipal 
High School)

Mas mura ang Enrollment at Tuition 
fee kaysa Private High School.
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【 Mikawa Region】
Miyoshi High School    Koromodai High School
Toyota High School    Toyota Kouka High School
Toyota Nishi High School

【 Maliban sa Mikawa Region 】
Togo High School
Nisshin High School
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◎Uri ng mga Kurso sa Public High School

Regular Course 
(Futsu-ka)

Matutunan ang mga bagay na 
kakailanganin para sa pagpapatuloy sa 
kolehiyo.

Special Course 
(Senmon Gakka)

Matutunan ang mga praktikal na
kakayahan at kaalaman.

Agrikultura, Industriya, Komersiyal , 
Welfare, Home Economics (Tinatawa
ding Life Culture), Ingles, atbp.

Comprehensive 
Course

(Sougou Gakka)
Depende sa sariling interes.
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◎ Mga Uri ng Entrance Examination sa Public School  
(February 6 Entrance exam)

＊Maaari lamang kumuha ng Entrance exam na nito sa isang (1) paaralan
＊Maaaring kumuha ng Regular Entrance exam kung sakaling hindi makapasa dito.

Public High School (Zennichi-sei o full-time)
Recommendation 

Entrance Exam
（Suisen nyūshi)

・Rekomendasyon ng Punong-guro
・Transcript Report/Evaluation Card
・Interview

Specialized Skills 
Entrance 

Examination
(Tokushoku nyūshi)

・Isulat ang dahilan kung bakit pinili ito. 
・Transcript Report/Evaluation Card
・Interview
・Ang Senior High School ay pipili ng isa sa mga sumusunod

（Essay writing (Sakubun), Basic academic ability test, 
Presentation, Practical Skills Test (jitsugi kensa)）

Full-time unit system 
entrance examination

・Isinasagawa ito sa Kota High School, Mito High School, 
at Nakagawa Seiwa High School

・Transcript Report/Evaluation Card
・Interview
・Basic academic ability test

Entrance examination para sa mga dayuhang mag-aaral ➡ Susunod na slide
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◎Entrance examination para sa mga dayuhang mag-aaral
sa Public School (Gaikokujin Senbatsu Nyushi)
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 Kondisyon
Isang dayuhang mag-aaral na naninirahan sa Aichi Prefecture kasama ang 
magulang.Dapat nagsimulang mag-aral dito sa Japan mula Grade 4 ( Residente ng Japan 
sa loob ng 6 na taom o higit pa.)

 Mga nilalaman ng Entrance exam
• Pinagsasamang 3 pangunahing asignatura sa isang exam, wikang Hapon(kokugo), 

Matematika(sugaku), at Ingles (may furigana o kanji reading)
• Panayam o interview

 Petsa ng Entrance Exam (halimbawa ng petsa para 2023 entrance exam)

• Entrance examination para sa mga dayuhang mag-aaral February 6 (Lunes)

 Mga paaralan sa Nishi-Mikawa region na nagsasagawa ng entrance exam na
ito (halimbawa ng petsa para 2023 entrance exam)

• Koromodai High School (Regular Course)    ・Anjō Minami High School (Regular Course)

• Toyota Kouka High School (Industrial Course) ・Chiryū High School (Comprehensive course)
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◎ Public High School Entrance Exam
(General entrance exam)
＊Maaaring kumuha ng exam sa dalawang (2) paaralan.

Nilalaman ng exam
• 5 subjects: Japanese, Mathematics, Social Studies, Science, at English
• Kasali sa English ang Listening Comprehension
• Nakadepende sa Senior High School kung magsasagawa o hindi ng 

interview

Petsa ng Entrance Exam
(halimbawa ng petsa para 2023 Entrance exam)
• Academic ability test → February 22 (Miyerkules)
＊ Isang (1) beses lamang ang exam kahit pa dalawang (2)

Senior High school ang pinagpipilian pasukan.
• Interview Pangkat A → February 24 (Biyernes)   

Pangkat B → February 27 (Lunes)

- 10 -



v

② Private Senior 
High School

Mga paaralang pinapamahalaan ng mga
pribadong korporasyon

Mayroong natatanging patakarang pang-
edukasyon at nilalaman ng mga aralin

Mas mahal ang Enrollment at Tuition fee 
kaysa Public Senior High School
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【 Toyota City  】
・Toyota Otani High School (Regular Course o Futsu-ka) 
・Tojaku High School (Regular Course o Futsu-ka) 

【 Maliban sa Toyota City】
・ Chubu Dai-ichi High School 

(Regular Course・Industrial Design and Engineering)
・Tokai Gakuen High School (Regular Course)
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◆ Makakapagtrabaho habang nag-aaral!
・4 na oras ang klase araw-araw

[Day shift (Chuukan)] o [Night shift(Yakan )]
・ Higit tatlong (3) taon ang gugugulin para makapagtapos

(posible ang 3 taon kung magsusumikap nang mabuti)

◆ Dawalawang (2) Senior High School sa Toyota City
(Public Senior High School)

Aichi Prefecture Toyota Nishi Senior High School 
(Futsu-ka o Regular Course)

Aichi Prefecture Toyota Kouka Senior High School
(Kikai-ka o Mechanical Course)

＊Walang Teiji-sei o Part-time Public Senior High School sa Miyoshi City.

③Tungkol sa sistema ng Teiji-sei o  Part-time 
Public Senior High School
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Day shift 
Part time 
(Chukan
teiji-sei)

Mag-aral katulad ng full-time Senior High School
(Dalawang (2) Iskedyul ang pagpipilian)
Mamili kung Unang bahagi mula 9:00 hanggang
13:00, o Pangalawang bahagi 10:50 hanggang
15:20.

Night Shift 
Part time 
(Yakan 
teiji-sei)

Mula 17:00 hanggang 21:00
May School Meal (kyushoku)
(May paaralan na ang School meal ay bago
magsimula ang klase o nasa pagitan ng bawat
klase. )
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＊ Halimbawa ng oras ng klase

 Maaaring mag-aral habang nagtatrabaho
 Maaari rin makapagtapos sa loob ng 3 na taon sa Night shift Part-time 

system.
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Public Senior High School
Private Full-time 

High SchoolFull-time High School Part-time High 
School

Correspondence High 
School

Tuition Fee JPY 118,800 / taon JPY 22,800～
JPY 32,400 / taon JPY 336 / unit JPY 400,000 / taon

Enrollment Fee JPY 5,650 JPY 2,100 JPY 500 Tinatayang JPY 
200,000

PTA membership 
Fee・Student

Council

Tinatayang JPY 6,000 
bawat buwan

Buwanan
JPY 7,550 sa Day 
shift, JPY 4,350 sa
Nigh shift (kasama
ang reserve fund)

Tinatayang JPY 35,000 
bawat taon (mga bayad

na kokolektahin ng 
paaralan)

Tinatayang JPY 
10,000 bawat buwan

School Meal
JPY 0

(Walang bayad sa School
Meal)

JPY 5,300 bawat
buwan

(Para sa Day shift
lamang)

JPY 0
(Walang bayad sa 

School meal)

JPY 0
(Walang bayad sa 

School meal)

Bayad sa
Entrance exam JPY 2,200 JPY 950 JPY 0 humigit-kumulang

JPY 14,000

※ Ang halagang babayran para sa entance exam para sa taong 2023 ay iaanunsyo sa Nobyembre.
※Ang mga bayad sa aklat, mga bayad sa Excursion, mga bayad sa materyales sa pag-aaral, mga bayad sa uniporme, at 

bayad sa transportasyon ay magkahiwalay na sisingilin.
★Sanggunian: Website ng Aichi Prefectural Board of Education (hanggang Abril 2021), atbp.

（4）Tungkol sa magagastos sa High School 



v

- 15 -

 Pangunahing Sistema para
Subsidiya（Tulong pinansyal）
Mga subsidiya at 

scholarship Target Obligasyong
babayaran Mga Nilalaman

Tulong sa Enrollment Fee Private 
School × Tutulungan ang  bahagyang Enrollment fee

Tulong sa tuition fee Private
School × Tutulungan ang bahagyang tuition fee

Pagbawas at iksemsyon
sa tuition fee 

Espesyal na proyektong
tumutulong sa mga

gastos

Private
School ×

Kapag ang kita ng mga magulang ay nasa
ilalim ng mga kondisyon dahil sa kawalan
ng trabaho o pagkabangkarote sa gitna ng 

taon
JPY 35,000～9,900 / buwan

Scholarship Loan
Public
・

Private
○

Loan na walang interes para sa mga mag-
aaral na nahihirapan sa pag-aaral dahil sa

mga pinansiyal na dahilan
JPY 11,000～35,000 / buwan

Mga benepisyo sa
scholarship para sa mga

mag-aaral sa high school, 
atbp.

Public
・

Private
×

Pagsuporta sa mga gastos sa pang-
edukasyon bukod sa mga bayarin sa pag-
aaral, tulad ng mga gastos sa gagamiting

mga aklat at iba pa.

Mag-apply sa papasukang high school



3. Tungkol sa mga Vocational School at
mga Technical School
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• Matuto ng mga kailangang kakayahan para sa
trabaho at praktikal na buhayLayunin

• Home Economics, Welfare, Fashion, Indusdrial, 
Beautician, Chef, Komersiyal, Computer Design, 
atbp.

Mga Kurso

• Makakakuha ng iba’t ibang kuwalipikasyon at 
kwalipikasyon upang makakuha ng National 
Examination (Home Helper, Hazardous Material 
Handler, Electrician, Lisensiya sa Pagluluto)

Katangian
①

• Maaari ring makakuha ng kwalipikasyon o diploma 
tulad ng Senior High School.

Katangian
②

〈Vocational School〉
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【Mikawa Region】

Yamamoto Gakuen College of Information and Culture

【Maliban sa Mikawa Region】

Nagoya College of Information Technology atbp.

★Ang tuition fee ay mas mataas kaysa sa Public at     
Private school.
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〈Technical School〉

●Ito ay paaralan para sa mga mag-aaral na nagnanais
ng trabahong konektado sa architecture, landscaping at 
electrical na pag-aaral sa hinaharap.

●Nilalaman ng Entrance Exam: 
Wikang Hapon(kokugo), Matematika, Interview

●Paraan ng Aplikasyon：Isumite ang mga dokumento
sa Public Employment Security Office (Hello Work)

●Nagsasawa ng Vocational training para sa Technical 
Workers.

【Mikawa Region】
Aichi Prefecture Okazaki College of Technology：

Regular Course
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【1st Year Junior High School 】
◆ Interview sa mga propesyonal・

Mag-aaral tungkol sa mga propesyon
Pag-aralan ang tungkol sa kahalagahn ng 

pagtatrabaho mula sa mga kakilalang

nagtatrabaho.

⇒Alamin ang iba't-ibang klase ng trabaho

4. Halimbawa daloy para sa pagpili
ng kurso
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【2nd Year Junior High School 】
◆Mga aktibidad para maranasan ang aktwal na  

trabaho

Ipaparanas mismo ang aktwal pagtatrabaho sa
isang lokal na kumpanya, ospital, Welfare
Facility, atbp.

⇒ Ito ay magiging isang panimula
upang makapili ng karera
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【3rd Year Junior High School 】
◆ Field trip para maransan ang iba't ibang trabaho

(shokuba-taiken)
Bibisita sa mga lugar ng trabaho sa kabisera ng Japan,
Tokyo, at makikipanayam sa mga taong nagtatrabaho
doon.

◆ Pagsisiyasat sa karera pagkatapos ng Graduation
Isipin ang mga mithiin sa buhay sa hinaharap at 
paraan ng pamumubuhay para sa pagpapasya sa
karera.

⇒ Gawing layunin na magkaroon ng Self-fullfilment
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① Pangarap・Layunin!

Ano ang pag-aarl at para saan ito gagamitin?

Ano ang gusto mong gawin sa Japan sa hinaharap?

Alamin kung ano ang nais gawin.

② Kakayahan sa Japanese at kakayahang pang-akademiko!

Aktibong gamitin ang Japanese!

Gawin ang lahat ng makakaya sa pag-aaral sa mga aralin

5. Ano ang mga kailangang gawin upang
makapagpatuloy sa Senior High School?
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③ Kakayahang maki-ayon sa buhay

・Sumunod sa oras

・Masiglang pagbati

・Marunong lumugar at mag-ingat sa pananalita

・Sumunod sa mga patakaran
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◆ Magsikap at mag-aral nang mabuti habang may  
kakayahang matuto.

◆ Laging kumunsulta sa mga guro.
◆ Kumunsulta sa kapamilya tuwing magpapasya sa

karera.

◆ Sumali sa School Visitation (taiken nyūgaku).

◆ Huwag susuko !

6. Para sa sariling kapakanan sa hinaharap
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Sinusuportahan namin ang 
iyong mga pangarap !

Magpatuloy nang may ngiti sa
mga labi！


