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Nhằm tạo ra môi trường giáo dục mang tính nuôi dưỡng, phát triển tố chất và hoàn thiện năng lực 

của học sinh, tỉnh Hyogo đã và đang tích cực xây dựng các trường trung học phổ thông (THPT)  

chất lượng cao thu hút nguyện vọng của các học sinh (HS) trên địa bàn tỉnh. Ngoài khối môn học cơ 

bản, khối môn học đào tạo nghề ngày càng được chuyên môn hóa, tỉnh còn mở thêm khối môn học 

tổng hợp, hệ đào tạo theo tín chỉ, và lập thêm khối môn học chuyên môn dạy nghề. Do đó, việc chọn 

trường cũng có thêm nhiều lựa chọn hơn.

Tài liệu thông tin này sẽ giới thiệu đặc điểm của các khối môn học, các chế độ đào tạo và chế độ

tuyển sinh ở các trường THPT công lập thuộc tỉnh Hyogo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp cho các bạn 

HS lựa chọn được trường học theo lĩnh vực mình ưa thích. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thông 

tin chi tiết ở trang web của các trường học.

Có thể tuỳ chọn giờ học và cách học theo các chế độ đào tạo như sau: học cả ngày, học buổi chiều và buổi tối, 

học giờ tự do, và học trực tuyến.

Chế độ học cả ngày/ học buổi chiều hay buổi tối/ học giờ tự do/ học trực tuyến

Học cả ngày

      Các hoạt động giáo dục hay sinh hoạt câu lạc bộ được diễn ra trong ngày. Trường học sẽ chủ động sắp xếp thời 

khóa biểu và chia lớp.

Học buổi chiều hay buổi tối

Các hoạt động giáo dục hay sinh hoạt câu lạc bộ được thực hiện trong buổi chiều hoặc buổi tối. Buổi chiều: 

từ 13 giờ đến 16 giờ. Buổi tối: từ 17 giờ đến 21 giờ. 

Học giờ tự do

HS có thể chọn 1 trong 3 ca học: ca sáng (ca học 1), ca chiều (ca học 2), ca tối (ca học 3). Ngoài ra, tùy theo 

công việc và hoàn cảnh sống, học sinh cũng có thể sắp xếp lịch học vào thời gian khác. 

Học trực tuyến

Học sinh không cần đi học hàng ngày mà có thể học tại nhà, lấy tín chỉ bằng việc viết báo cáo, học tại trường 

vào các ngày qui định, v.v

Trường THPT là nơi như thế nào ?

Các chế độ đào tạo



  Tuỳ vào nội dung đào tạo mà các khối môn học được chia thành: Khối cơ bản, khối tổng hợp, khối đào tạo 

nghề thông thường và khối đào tạo nghề chuyên sâu. Mỗi khối đều có đặc trưng khác nhau.

Khối cơ bản / Khối tổng hợp / Khối đào tạo nghề
Khối cơ bản

Các môn học chính là: quốc ngữ, địa lý, lịch sử, toán, lý, hóa, anh văn, v.v.. 

Để học sinh có thể lựa chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp và sở thích của mình một cách có hệ thống, 

ngoài hai khối ngành chính là xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, tỉnh còn có các trường đào tạo các khối ngành có 

đặc trưng riêng như: Nghệ thuật, Khoa học sự sống, Phúc lợi xã hội, và Giáo dục. 

Đồng thời, học sinh ở các khối ngành đều có thể chọn thêm môn học mở rộng như: “Công nghệ thông tin”, 

“Phúc lợi xã hội đại cương” nếu có nhu cầu. 

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu thực tế của từng địa phương, một số trường học còn có thêm các khối môn học đặc 

biệt như: Văn hóa quốc tế, Khoa học tự nhiên, Sức khỏe & phúc lợi, và Nhân văn.

Khối tổng hợp

Dựa trên sở thích và mối quan tâm của bản thân, học sinh có thể tự lựa chọn môn học, từ các môn học chung 

cho đến các môn chuyên ngành.  

  Các môn học mang tính định hướng tương lai cao ví dụ như “ Xã hội công nghiệp và Nhân văn” sẽ giúp cho 

HS có thể suy nghĩ đúng đắn về nghề nghiệp và tương lai của mình, đồng thời cũng nâng cao được các kiến thức có

liên quan.

Tại tất cả các trường học, danh sách các môn học tự chọn rất đa dạng được gọi là “Danh sách môn học tự

chọn”.

Khối đào tạo nghề

Đây là khối đào tạo thích hợp với các cá nhân có mong muốn trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực nông 

nghiệp, công nghiệp hay thương mại, bao gồm các môn học khoa học tiên tiến như: công nghệ sinh học, công nghệ

thông tin,v.v..và tạo điều kiện cho học sinh thi lấy chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chuyên ngành như kiến trúc, 

kế toán, công nghệ thông tin, v.v...

Khối đào tạo nghề chuyên sâu

Ngoài khối đào tạo nghề thông thường, trong tỉnh còn có các trường đào tạo chuyên sâu phù hợp với tố chất và 

sở trường của mỗi cá nhân HS như thể thao, nghệ thuật, phòng chống thiên tai, v.v..  

Khối ngành này không chỉ đào tạo kiến thức và kỹ thuật cần thiết, mà còn thực hiện đào tạo con người nhằm 

đạt được những thành tựu và cống hiến cho xã hội.

Các khối môn học 



Hệ đào tạo tín chỉ

Hệ đào tạo tín chỉ được bắt đầu từ năm Heisei 6. “Tín chỉ” là đơn vị chỉ khối lượng bài học mà HS phải học 

trong một thời gian nhất định, và được công nhận hoàn thành theo qui định của nhà trường dựa trên điểm 

chuyên cần (số ngày đi học đầy đủ) và điểm kiểm tra. Quá trình này được gọi là “Tích lũy tín chỉ”. Số tín chỉ

tích lũy không có qui định theo năm học, học sinh chỉ cần tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết thì sẽ đủ điều kiện tốt 

nghiệp. Đó là đặc điểm của hệ đào tạo theo tín chỉ ở trường THPT. Hệ đào tạo này cũng đã được đưa vào áp 

dụng ở khối ngành tổng hợp.

Hệ trung học song cấp

  Hệ trung học song cấp là trường bao gồm cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, thuộc hệ đào tạo 

6 năm với mục tiêu phát triển tố chất và tính sáng tạo của học sinh bằng phương pháp giáo dục linh hoạt.

    Hệ trung học song cấp bao gồm các trường: 1. Trường đào tạo cả cấp 2 và cấp 3, gọi là “Trường trung học -”; 

2. Các trường cấp 2 và cấp 3 có cùng đơn vị chủ quản, gọi là “Trường trung học trực thuộc -”; 3. Các trường cấp 

2 trực thuộc thành phố của tỉnhvà trường cấp 3 trực thuộc tỉnh có chung chương trình đào tạo hoặc có sự giao 

lưu, hợp tác tác chặt chẽ giữa giáo viên và học sinh của các trường, gọi là “Trường trung học liên kết”.

（Trường trung học）Trường trung học quốc tế Ashiya（Không tổ chức kỳ thi nhập học trường cấp 3）

（Trường trung học trực thuộc）Trường cấp 2 và trường cấp 3 trực thuộc trường Đại học tỉnh lập

（Trường trung học liên kết）Trường cấp 2 Aogaki, trường cấp 2 Hikami và trường cấp 3 Hikaminishi; trường 

cấp 2 Chigusa và trường cấp 3 Chigusa.

Về phân tuyến trường học (Tuyến trường)

Nhằm thúc đẩy xây dựng các trường THPT có chất lượng tốt và tạo ra 

nhiều sự lựa chọn phù hợp cho học sinh, từ kỳ thi tuyển sinh năm Heisei 27,

việc thi tuyển vào hệ đào tạo học cả ngày của khối cơ bản và khối tổng hợp

thuộc trường THPT công lập (bao gồm hệ tín chỉ), đã được chia thành 

5 tuyến trường như hình bên.

Đối với các trường hợp tiến cử vào khối ngành cơ bản (hệ tín chỉ) và

khối tổng hợp, hoặc thi tuyển vào khối đào tạo nghề (hệ đào tạo thông thường và 

hệ đào tạo chuyên sâu), các hệ đào tạo ngoài giờ (học buổi chiều hay buổi tối, 

học giờ tự do, học trực tuyến), học sinh không bị phân tuyến trường học mà có thể
dự thi vào tất cả các trường học trong phạm vi của tỉnh.

Chọn trường

Tuyến  5

Tuyến  4

Tuyến  1

Tuyến  3

Tuyến  2



Về qui chế tuyển sinh
Đối với học sinh có nguyện vọng thi vào khối cơ bản (bao gồm hệ tín chỉ)
Trừ trường trung học hệ trung học song cấp

Tháng 2

〇 Thi tuyển đặc biệt
+ Tuyển sinh bằng thi tuyển áp dụng cho Hệ đào tạo chuyên sâu của Khối cơ bản – học cả
ngày (trừ hệ tín chỉ)
+ Tuyển sinh bằng phỏng vấn, viết tiểu luận,…(20% chỉ tiêu tuyển sinh (tối đa 40 người)
〇 Tuyển sinh tiến cử
+ Hệ đào tạo chuyên sâu: phỏng vấn, kiểm tra năng lực (100% chỉ tiêu tuyển sinh)       

+ Khối cơ bản - học cả ngày (hệ tín chỉ): phỏng vấn, kiểm tra năng lực (50% chỉ tiêu tuyển 
sinh)※ Hệ đào tạo chuyên sâu và: chỉ có thể dự thi theo tuyến trường qui định.
※Khối cơ bản - học cả ngày (hệ tín chỉ): có thể dự thi ở tất cả các trường học trong tỉnh. 
※Trường cấp 3 Yashima và Trường cấp 3 Ikuno tuyển sinh từ các trường trong địa bàn tỉnh. 
Trường cấp 3 Muraoka tuyển sinh toàn quốc. 50% chỉ tiêu được tuyển bằng thi tuyển đặc biệt.

Tháng 3
〇 Kiểm tra học lực
+ Chỉ có thể dự thi vào các trường trong tuyến qui định
+ Có thể dự thi nhiều trường cùng lúc. 

Dự thi nhiều trường cùng lúc

Dự thi nhiều trường cùng lúc

  Áp dụng cho khối cơ bản - học cả ngày của các trường công lập (bao gồm hệ tín chỉ) và khối tổng hợp

(Trừ hệ đào tạo chuyên sâu và hệ trung học song cấp)

・Học sinh có thể đăng ký 1 hoặc 2 trường tuỳ theo sở trường và khả năng của mình. 

・Để khuyến khích học sinh thực hiện nguyện vọng của mình, điểm thi ở trường nguyện vọng thứ nhất được cộng 

thêm điểm thưởng.

・Riêng đối với khối tổng hợp, học sinh có thể chọn 1 trong 4 môn kỹ năng (âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, kỹ thuật

nữ công) thay thế cho một môn kiểm tra học lực.

Đối với học sinh có nguyện vọng vào khối tổng hợp

Tháng 2
〇 Tuyển sinh tiến cử    

Học sinh có thể dự thi vào tất cả các trường trong tỉnh Hyogo. 
Phỏng vấn, viết tiểu luận (50% chỉ tiêu tuyển sinh)

Tháng 3
〇 Kiểm tra học lực    

Chỉ có thể dự thi ở trường học trong tuyến qui định
Có thể dự thi nhiều trường cùng lúc.

Khối ngành tổng hợp: 50 % chỉ tiêu tuyển sinh được tuyển thông qua tiến cử và không theo phân tuyến trường.

50% chỉ tiêu còn lại thì được tuyển bằng kiểm tra học lực theo đúng tuyến trường qui định.

(Học sinh có thể dự thi nhiều trường cùng lúc. Trong trường hợp dự thi nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 đều là 

khối tổng hợp, học sinh có thể chọn một trong 4 môn kiểm tra kỹ năng (âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, kỹ thuật và nữ

công) thay thế cho một môn kiểm tra học lực.



Đối với học sinh có nguyện vọng vào khối đào tạo nghề và hệ đào tạo chuyên sâu

Tháng 2

〇Tuyển sinh tiến cử
Học sinh có thể dự thi vào tất cả các trường trong tỉnh.
Phỏng vấn, kiểm tra năng lực.
(Hệ đào tạo chuyên môn: 50% chỉ tiểu tuyển sinh ; Hệ đào tạo chuyên sâu: 100% chỉ tiêu 
tuyển sinh).

※ Lưu ý, trong hệ đào tạo thông thường, các trường dưới đây tuyển 100% chỉ tiêu 
thông qua tiến cử)

Kobe Shogo（công nghệ thông tin, kế toán）

Shiritsu Akashi Shogyo（kế toán quốc tế）
Himeji Kogyo（cơ khí, điện tử）

Himeji Shogo（công nghệ thông tin）

Mukonoso Shogo（phúc lợi）
Tatsunokita（hộ lý, phúc lợi tổng hợp）
Hidaka（hộ lý, phúc lợi）

Tháng 3
〇Kiểm tra học lực

Học sinh có thể dự thi vào tất cả các trường trong tỉnh.
Hình thức tuyển sinh: tự chủ tuyển sinh, tức là các trường tự quyết định kết quả tuyển sinh.

Tuyến trường của khối đào tạo nghề là toàn khu vực của tỉnh. Các trường trong tuyến này có trường tuyển sinh 
bằng cả hai hình thức kiểm tra học lực và tiến cử, có trường thì chỉ tuyển sinh theo hình thức tiến cử giống như ở hệ
đào tạo chuyên sâu. 

Đối với học sinh có nguyện vọng vào trường trung học liên kết (Trường cấp 3 Hikami, trường 
cấp 3 Chigusa)

Tháng 2
〇Tuyển sinh hệ tiến cử

Áp dụng cho đối tượng là học sinh cấp 2 ở các trường liên kết. 
Phỏng vấn, kiểm tra năng lực. (75% chỉ tiêu tuyển sinh)

Tháng 3
〇Kiểm tra học lực

Học sinh có thể dự thi vào tất cả các trường trong tỉnh. 
Hình thức tuyển sinh: tự chủ tuyển sinh, tức là các trường tự quyết định kết quả tuyển sinh.

Trường trung học liên kết dành 75% chỉ tiêu cho học sinh cấp 2 thuộc trường kiên kết, số chỉ tiêu còn lại sẽ được 
tuyển thông qua kỳ thi kiểm tra học lực. Tất cả học sinh trong tỉnh Hyogo đều có thể dự thi.

Đối với học sinh có nguyện vọng vào hệ đào tạo ngoài giờ (học buổi chiều hay buổi tối, học giờ
tự do và học trực tuyến)

Tháng 2 Trường học giờ tự do: Phải tham gia thi đợt 1 (phỏng vấn, viết luận)

Tháng 3
Trường học buổi chiều hay buổi tối: Kiểm tra học lực (5 môn）

Trường học giờ tự do: Phải tham gia thi đợt 2 (A) (Kiểm tra học lực, phỏng vấn）

Trường học trực tuyến: Phỏng vấn
  Học sinh từ bất cứ tuyến trường nào trong tỉnh Hyogo cũng có thể dự thi. Ở trường học buổi chiều hay buổi tối sẽ
kiểm tra học lực (5 môn). Ở trường học giờ tự do có thi đợt 1 và thi đợt 2(A). Nội dung thi đợt 1: phỏng vấn và viết 
luận. Còn nội dung thi đợt 2(A): khác nhau tùy các trường học. Ngoài ra, còn có đợt thi 2(B) (giữa tháng 3) dành 
cho những học sinh chuyển trường, học sinh liên thông, và đợt thi 3 (tháng 8) dành cho những học sinh có bằng tốt 
nghiệp cấp 2 đang tạm ngưng học. 



Tháng 2

Số lượng tuyển sinh: 15 người（5 trường học × mỗi trường học 3 người）

Bao gồm các trường: Trường cấp 3 tỉnh lập Kobe Kohoku (khối tổng hợp), 

trường cấp 3 tỉnh lập Ashiya (hệ tính chỉ), trường cấp 3 tỉnh lập Itamikita (khối 

tổng hợp), trường cấp 3 tỉnh lập Kakogawa Minami (khối tổng hợp), trường cấp 

3 tỉnh lập Kodera (khối tổng hợp)

Học sinh từ bất cứ tuyến trường nào cũng có thể dự thi.

Kiểm tra học lực (tiếng Nhật, toán, tiếng Anh), phỏng vấn.

※Kỳ thi đặc biệt này sẽ được tổ chức cùng ngày với hệ tiến cử.

5 trường học trong tỉnh Hyogo sẽ tổ chức kỳ thi đặc biệt dành cho những học sinh nước ngoài có nguyện vọng 

học cấp 3 nhưng chưa thông thạo tiếng Nhật vì mới sang Nhật. Nội dung kỳ thi sẽ được điều chỉnh sao cho học sinh 

nước ngoài dễ thi, và nhà trường cũng có hỗ trợ sau khi nhập học. Trong trường hợp không trúng tuyển, học sinh có

thể dự thi lại kỳ thi kiểm tra học lực vào tháng 3.

Điều kiện dự thi: Liện hệ trực tiếp phòng giáo dục THPT, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hyogo. Ngoài ra, có thể

xem tài liệu hướng dẫn tuyển sinh của các trường cấp 3 (được phát tháng 11) để biết cụ thể.

Hỏi  Làm thế nào để tự tìm hiểu về các trường mình muốn học?

Đáp  Trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12, các trường có tổ chức một buổi giới thiệu và tham quan trường học 

gọi là “open school”, đây là cơ hội tốt để tham gia học hỏi kinh nghiệm, lắng nghe giải thích những đặc thù sinh 

hoạt giáo dục của trường. Có nhiều trường chia sẻ các hoạt động sinh hoạt trên website của trường. Ngoài ra, có thể

lên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo để tìm hiểu thêm. 

http：www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/inspire/index.html

Hỏi & Đáp
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