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● Trường học có đội ngũ nhân viên làm những công việc khác nhau!
Trường học có giáo viên và đội ngũ nhân viên hàng
ngày làm các công việc khác nhau, trong đó có hiệu
trưởng, hiệu phó, giáo viên phụ trách khối lớp, giáo
viên chủ nhiệm, giáo viên y tế… Ngoài ra còn có đội
ngũ nhân viên phụ trách các lĩnh vực khác nhau khi
cần thiết như giáo viên dinh dưỡng, người hướng dẫn
câu lạc bộ, tư vấn viên, người phụ trách các hoạt
động xã hội, trợ lý ngôn ngữ, thủ thư, đầu bếp, nhân
viên tạp vụ… Tất cả mọi người đều làm việc ở trường
học theo các lĩnh vực chuyên môn của mình.

ベトナム語版

Dành cho gia đình người nước ngoài

Bản tiếng Việt

Trước khi vào
trường tiểu học của Nhật
(Chế độ giáo dục)

● Trường học ở Nhật bắt đầu học kỳ mới vào tháng 4!
Cách tính tuổi và thời điểm bắt đầu học kỳ mới ở Nhật có thể khác so với một số
nước. Nhiều nước trên thế giới bắt đầu học kỳ mới vào tháng 9. Tuy nhiên ở Nhật
thì học kỳ mới bắt đầu vào tháng 4. Ngoài ra, khi lên lớp lớn hơn thì sẽ “thay đổi
lớp học”, tức là thay đổi giáo viên phụ trách, địa điểm lớp học và bạn bè học chung
lớp cũng sẽ thay đổi. Khi bước sang học kỳ mới, môi trường xung quanh của trẻ sẽ
thay đổi rất lớn.
Ngoài ra, một số trường tiểu học và trung học cơ sở của Nhật còn chia 1 năm
học thành 2 học kỳ hoặc 3 học kỳ tuỳ theo từng địa phương.

● Trường tiểu học có nhiều giáo viên chủ nhiệm phụ trách các giờ học!
Ở trường tiểu học của Nhật, giáo viên chủ nhiệm sẽ giảng dạy hầu hết các bộ
môn. Còn ở trường trung học cơ sở, giáo viên bộ môn sẽ giảng dạy theo chuyên
môn.
Tuy nhiên, trường tiểu học cũng sẽ giới thiệu từng chút một giáo viên bộ môn
giảng dạy đối với khối lớp 5 và lớp 6.
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Nhiều gia đình người nước ngoài lần đầu trải nghiệm chế độ giáo dục của Nhật.
Ở Nhật, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh sẽ tự mình chọn hướng đi
trong tương lai. Học sinh phải tham gia kỳ thi nhập học để học lên trung học phổ
thông, và nếu đỗ thì mới có thể học tiếp lên trung học phổ thông. Để học lên trung
học phổ thông thì sẽ mất một khoản chi phí. Ở Nhật, để có thể đi đúng theo hướng
đi mà mình chọn, học sinh phải chăm chỉ học tập và chuẩn bị về tài chính. Phụ
huynh và học sinh cần cùng nhau chuẩn bị cho tương lai.
Con đường phía trước của học sinh sắp bước vào tiểu học sẽ như thế nào nhỉ?
★ Tham khảo thêm về “Cuộc sống” , “Học tập” , “Tiền vốn giáo dục” .

Chế độ giáo dục của Nhật
Tuổi tính tại thời điểm 1/4
Tuổi tròn

Nhà trẻ

Khối lớp

0-1 tuổi

0-1 tuổi

1-2 tuổi

1-2 tuổi

Em bé

2-3 tuổi

2-3 tuổi
Giáo dục
trước
khi đến
trường

Nhà trẻ là nơi
những trẻ em có
nhu cầu sinh
hoạt trước khi
đến trường.

Giáo dục bắt buộc

5-6 tuổi

Lớp lớn

6-7 tuổi

Tiểu học năm 1

7-8 tuổi

Tiểu học năm 2

8-9 tuổi

Tiểu học năm 3

9-10 tuổi

Tiểu học năm 4

10-11 tuổi

Tiểu học năm 5

11-12 tuổi

Tiểu học năm 6

12-13 tuổi

THCS năm 1

13-14 tuổi

THCS năm 2

14-15 tuổi

THCS năm 3

15-16 tuổi

THPT năm 1

16-17 tuổi

THPT năm 2

17-18 tuổi

THPT năm 3

18-19 tuổi

Đại học năm 1

19-20 tuổi

Đại học năm 2

20-21 tuổi

Đại học năm 3

21-22 tuổi

Đại học năm 4

Có khoa đào tạo 6 năm

Trường mẫu giáo

4-5 tuổi

Lớp nhỡ

Cơ sở giáo dục kết hợp
nhà trẻ và mẫu giáo

5-6 tuổi

Lớp lớn

Giáo dục bắt buộc không
có chế độ lưu ban hay
nhảy lớp

Ở bậc tiểu học, hầu hết trẻ em đều học trường công lập.
Tuy nhiên, ở bậc trung học phổ thông và đại học thì nhiều
người học trường tư lập.

Trường tiểu học

Theo số lượng học sinh của trường
Tiểu học

THCS

THPT

Đại học

Kỳ thi vào trường trung học
cơ sở tư lập

Trường
THCS

Trường
THPT

Cao đẳng

Quốc lập

Trường
đại học

Khoá học
thạc sỹ

Tư lập

Công lập

参考：令和２年度学校基本調査(文部科学省)

Trường cao đẳng chuyên môn giảng dạy kiến thức chuyên
môn như công nghiệp, hàng hải.

Trường dạy nghề

Lớp nhỡ

Lớp bé

Trường cao đẳng
chuyên nghiệp

4-5 tuổi

3-4 tuổi

Trường cao đẳng chuyên môn

Lớp bé

Trường THCS và THPT tổng hợp

Có kỳ thi nhập học

3-4 tuổi

Trường cao đẳng chuyên nghiệp và
Trường dạy nghề giảng dạy các kiến
thức và kỹ thuật để làm việc.
▲Về Trường cao
đẳng chuyên nghiệp
và Trường dạy nghề

Có người vừa đi làm vừa học THPT hệ bán thời
gian hoặc hệ từ xa.
Học lên cao học
nếu muốn học tiếp

▲Về kỳ thi vào THPT

Khoá học
tiến sỹ

☆Nội dung trên là của hầu hết các trường học. Trường học bắt đầu
vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3.

☆Trẻ sinh từ 2/4 đến 1/4 năm tiếp theo học cùng một khoá.

☆Tuổi tròn là tuổi tính theo sinh nhật hàng năm, trong đó ngày sinh
ra được tính là 0 tuổi.

Đa số học trung học phổ thông hệ toàn thời gian.
Nhiều người học khoa đại cương, nhưng cũng có người
học khoa chuyên môn và khoa tổng hợp.

Theo số lượng học sinh của trường
Khoá học

Khoa
Hệ toàn thời gian
Hệ bán thời gian
Hệ từ xa

Khoa phổ thông
Khoa chuyên môn
Khoa tổng hợp

参考：令和２年度学校基本調査(文部科学省)

