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Sa Hyogo prefecture, masugid na pinapaunlad ang paggawa ng kahali-halinang paaralan upang pabutihin ang

edukasyon sa paaralan na nagpapaunlad ng katangian at kakayahan ng bawa't mag-aaral. Pinapaunlad ang

katangian ng general course (futsu ka) at specialized course (semmon gakka), at itinatatag din ang integrated

course (sogo gakka), credit system (tan-i sei), bagong specialized senior high school (semmon koko) atbp upang

paramihin ang mapagpipiliang paaralan.

Bukod dito, pinapaunlad din ang pagpapabuti ng sistema ng pagpili ng mga bagong mag-aaral upang makapili

ang mga mag-aaral ng paaralan base sa sariling kakayahan at ninanais na landas sa kinabukasan.

General Course (Futsuka) / Specialized Course (Semmon gakka) / Integrated Course (Sogo gakka)

General Course (Futsuka) (maliban sa credit system (tan-i sei) na senior high school)

Ang pangkalahatang asignatura tulad ng pambansang wika, geography at history, mathematics, science at

English ang pangunahing pinag-aaralan sa general course. Mayroon ding paaralan na nakahanda ang "larangan

(ruikei)" na may natatanging katangian tulad ng larangan ng fine arts, bioscience, welfare, edukasyon atbp

bukod sa larangan ng arts at science upang maparaang makapili ang mga mag-aaral ng asigunatura base sa

kanilang ninanais na landas sa kinabukasan, libangan at hilig.

Nakahanda rin sa anumang larangan ang maraming napipiling asignatura kasama ang specialized subject

tulad ng "information processing" at "basic social welfare" upang masagutan ang iba't ibang kailangan sa

pag-aaral.

Bukod dito, nakatatag din ang tinatawag na "kosu" ("course" ang kahulugan nito ngunit ibang sistema ito

sa mga "ka" tulad ng general course, specialized course, integrated course. Nakasulat dito "kosu (course)"

upang pag-uri-uriin ang dalawang sistema.) tulad ng international culture course, natural science course,

health and welfare course at integrated human studies course na mapag-aaralan ang mga bagay na nauukol sa

bawa't larangan base sa tunay na kalagayan ng paaralan at pook, kailangan ng mga mag-aaral sa pag-aaral atbp.

Specialized Course (Semmon gakka)

Sa specialized course, napag-aaralan ang tanging nilalaman upang ang mga mag-aaral ay maging specialist

sa iba't ibang larangan tulad ng agriculture, industry at commerce. Nakahanda ang maraming asignaturang

nangunguna sa panahon tulad ng biotechnology at computer. Maaari ring makuha ang qualification na

nababagay sa bawa't tanging larangan tulad ng architecture, bookkeeping (boki) at information processing.

Specialized Course na May Natatanging Katangian

Bukod sa nabanggit na mga specialized course, nakatatag din ang mga specialized course na nananagot sa

iba't ibang katangian ng bawa't mag-aaral. Pinagyayaman ang mga mag-aaral na natututo ng dalubhasang

kakayahan at kaalaman sa bawa't larangan tulad ng sports, arts, science at environment, at nagpapaunlad ng

pagkatao at masugid na makakatupad ng tungkulin sa bawa't larangan ng lipunan sa kinabukasan.

Pinapaunlad ang pagpapabuti ng edukasyon ng senior high school.

Anu-ano ang mga uri ng senior high school?



Integrated Course (Sogo gakka)

Sa integrated course, ang mga mag-aaral ay nakakapili ng mga asignatura sa kanilang sarili mula sa kapwa

general subject at specialized subject at nakakapag-aral ng mga iyan base sa kanilang interes, ninanais na

landas sa kinabukasan atbp.

Nakakapagpatibay sila ng kamalayan sa sarili nilang landas sa kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aaral ng

iba't ibang asignatura tulad ng "lipunang pang-industriya at tao" kung saan nag-iisip sila ng trabaho at

pamumuhay sa kinabukasan.

Hinahati ang iba't ibang napipiling asignatura sa bawa't grupo na tinatawag na "keiretsu" at nakahanda ang

maraming grupong may natatanging katangian sa bawa't paaralan.

Unified Lower and Upper Secondary Education School (Chuko ikkan kyoikuko)

Ang layunin ng unified lower and upper secondary education school ay magpaunlad ng katangian at

pagkamapanlikha ng mga mag-aaral sa anim na taon na pinagdugtong ng junior high school at senior high school

at sa gawain ng edukasyon na naibabagay sa mga pangyayari o kalagayan.

May tatlong uring unified lower and upper secondary education school: "secondary school" na mabuong

nagsasagawa ng pinag-isang sekundaryang edukasyon bilang isang paaralan; "joint style secondary school" na

nagsasagawa ng sekundaryang edukasyon na nakakatulad ng secondary school sa paaralan na pinagdugtong ng

junior high school at senior high school nasa ilalim ng magkaparehong tagapagtatag; at "cooperative style

secondary school" na nagsasagawa ng sekundaryang edukasyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng

naitatag na municipal junior high school at prefectural senior high school sa paggawa ng kurikulum at sa

pagkakauganay sa pagitan ng mga guro at mga mag-aaral.

Credit System (Tan-i sei)

Mula noong taong 1994 (taong 6 ng panahon ng Heisei), ipinasok ang bagong sistema para sa pag-aaral na

tinatawag na credit system (tan-i sei), na naibabagay sa mga pangyayari o kalagayan bukod sa sistema na

tinatawag na year system (gakunen sei), na nakakakuha ang mga mag-aaral ng mga credit sa bawa't baitang

upang umakyat sa sumusunod na baitang.

Ano ang credit system?

Ang "credit (tan-i)" ay pamantayan ng dami ng pag-aaral at inaaming makuha ito sa pamamagitan ng

patuloy na pagdalo sa mga klase nang nakatakdang oras at pag nasapatan ang mga kalagayan tulad ng pagdalo

at grado na itinakda ng paaralan. Tinatawag ito na "pagkuha ng credit (tan-i no shutoku)". Ang katangian ng

credit system na senior high school ay nakakapagtapos ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagkuha ng

kinakailangang credit nasa alin mang baitang sila. Ipinapasok din sa integrated course ang credit system.

Full-timeSystem (Zennichi sei) /Part-timeSystem (Teiji sei) /MultipleSystem (Tabusei) /CorrespondenceSystem (Tsushin sei)

Full-time System (Zennichi sei, Pang-araw)

Sa full-time system, ginagawa ang aktibidad ng paaralan tulad ng klase, school event at club activity sa

umaga at sa hapon. Isinasagawa ang talaan ng klase at paggawa ng bawa't klase depende sa katangian ng

bawa't paaralan.

Part-time System (Teiji sei, Pang-gabi)

Sa part-time system, ang mga taong may iba't ibang kailangan sa pag-aaral tulad ng mga nagtatrabaho na

nais din mag-aral mula mga alas singko ng hapon hanggang mga alas nuebe ng gabi.



Multiple System (Tabu sei)

Sa multiple system, may tatlong sesyon o pagkaklase, sesyon sa umaga (sesyon 1), sesyon sa hapon

(sesyon 2) at sesyon sa gabi (sesyon 3). Ang mga mag-aaral ay pipili ng isang sesyon at mag-aaral doon

depende sa kalagayan ng trabaho at pamumuhay.

Correspondence System (Tsushin sei)

Ang correspondence system ay para sa lalo na mga nagtatrabaho na nais ding mag-aral at sa system na ito

maaaring makuha ang kinakailangang credit sa pamamagitan ng paghaharap ng report at schooling (pakikinig ng

panayam ng mga guro sa silid-aralan atbp).

Ukol sa Distrito ng Paaralan (Gakku) <<Magbabago ang distrito ng paaralan.>>

Aayusin sa limang distrito ang mga distrito ng paaralan para sa academic ability test (pagsusuri ng kasanayan

sa pag-aaral) ng full-time system na general course (year system at credit system) at integrated course ng

prefectural senior high school mula sa pagpili ng mga bagong mag-aaral sa taong 2015 (na isasagawa sa Pebrero

at Marso, 2015: sa pagpili ng mga bagong mag-aaral para sa 1st year junior high school sa taong 2012).

*Makakakuha ang mga mag-aaral ng pagsusulit sa mga specialized course, part-time system at

correspondence system na senior high school kahit saan sila naninirahan sa loob ng Hyogo prefecture.

*Makakakuha ang mga mag-aaral ng pagsusulit sa mga general course (credit system) at pagsusulit base sa

rekomendasyon (na isinasagawa sa Pebrero) sa integrated course kahit saan sila naninirahan sa loob ng Hyogo

prefecture.

*Ang madetalyeng pamamaraan ng pagsasagawa ng sistema ng pagpasok sa paaralan ay sunod-sunod na

pagtitibayin at ipapahayag, at ililipat nang maayos sa bagong sistema.

Listahan ng mga Distrito ng Paaralan ng Full-time System na Senior High School

Distrito ng Paaralan ng Full-time System na General Course (Year System at Credit System) at Integrated Course

Sige, piliin natin ang senior high school.

Distrito5

Distrito4

Distrito1

Distrito3

Distrito2

Para sa pagpili ng mga bagong mag-aaral

mula taong 2015 (taong 27 ng panahon ng

Heisei) (Isasagawa sa Pebrero at Marso,

2015)

Para sa pagpili ng mga bagong mag-aaral

hanggang taong 2014 (taong 26 ng

panahon ng Heisei) (Isinagawa noong

Pebrero at Marso, 2014)

Itami

Takarazuka

Amagasaki

Nishinomiya

Kobe1&Ashiya

Awaji

Hokutan

Nantan

Tan-yu

Seiban

Hokuiban

Himeji&Fukusaki

Akashi

Kain

Kobe2

Kobe3



Distrito ng Paaralan ng mga Specialized Course

Ukol sa Pagpili ng Bagong Mag-aaral (Entrance Exam)

Para sa mga Nais Pumasok sa General Course (Futsuka)

Isasagawa sa Pebrero Isasagawa sa Marso (Pagsusuri ng Kasanayan sa Pag-aaral)

○Pagpili na may natatanging katangian

○Pagsusulit base sa rekomendasyon

・"Kosu (course)"

(100% ng matatanggap na mag-aaral)

・Credit system

(50% ng matatanggap na mag-aaral)

・Cooperative style secondary school

(75% ng matatanggap na mag-aaral, mga

mag-aaral na nag-aaral sa nakikipagtulungang

junior high school lamang ang matatanggap.)

○Pagpili na maaaring aplayan ang ilang mga paaralan (Isasagawa

sa lahat ng distrito ng paaralan.)

*Sa distrito 5 ay isasagawa base sa sistema ng paaralang

nakikipagtulungan sa pag-akyat sa mas mataas na paaralan.

Ipapasya ang mga makakapasa mula sa mga mag-aaral ng

nakikipagtulungang paaralan sa bawa't paaralan bilang tuntunin

subali't maaari ring ipasya ang makakapasa mula sa mga

mag-aaral ng mga paaralan maliban sa nakikipagtulungang

paaralan sa nakatakdang panumbasan (kasalukuyan ay 18% o mas

mababa).

○Pang-isang pagpili (cooperative style secondary school)

Kurso Distrito ng Paaralan (Gakku)

Kursong may kaugnayan sa agriculture

Kursong may kaugnayan sa industry

Kursong may kaugnayan sa commerce

Kursong may kaugnayan sa fishery

Kursong may kaugnayan sa home economics

Kursong may kaugnayan sa nursing

Kursong may kaugnayan sa welfare

Specialized course na may natatanging

katangian

Lahat ng pook sa Hyogo prefecture

Maliban sa

Kobe Municipal Shinko Senior High School (kurso ng

commerce),

Kobe Municipal Hyogo Commercial High School,

Akashi Municipal Akashi Commercial High School.

Ukol sa Pagpili na May Natatanging Katangian

○Ang mga senior high school ay naghahalaga ng iba't ibang katangian at kakayahan ng mga aplikante mula sa

iba't ibang panig depende sa katangian ng bawa't paaralan.

○Isinasagawa ang pagpiling ito sa mga paaralan na may natatanging katangian, na may full-time system na

general course (maliban sa mga paaralan na may credit system o "kosu (course)").



Para sa mga Nais Pumasok sa Specialized Course (Semmon gakka)

Ang distrito ng paaralan para sa mga specialized course ay lahat ng pook sa Hyogo prefecture* kaya ang

mga mag-aaral ng lahat ng junior high school sa loob ng prefecture ay makakakuha ng pagsusulit. May mga

course na nagsasagawa ng kapwa pagsusuri ng kasanayan sa pag-aaral at pagsusulit base sa rekomendasyon,

at may mga course tulad ng specialized course na may natatanging katangian, na pipili ng lahat ng bagong

mag-aaral sa pagsusulit base sa rekomendasyon lamang.

*Ang distrito ng paaralan ng ilang mga municipal senior high school ay hindi lahat ng pook sa Hyogo

prefecture.

Para sa mga Nais Pumasok sa Integrated Course (Sogo gakka)

Sa pagpili sa mga integrated course, pipiliin ang kalahati ng mga bagong mag-aaral sa pagsusulit base sa

rekomendasyon. Ang distrito ng paaralan para sa pagsusulit base sa rekomendasyon ay lahat ng pook sa Hyogo

prefecture. Ang natirang kalahati ay pipiliin sa pagsusuri ng kasanayan sa pag-aaral base sa pagpili na maaaring

aplayan ang ilang mga paaralan sa loob ng distrito ng paaralan para sa general course na nababagay sa bawa't

paaralan.

Sa pagsusuri ng kasanayan sa pag-aaral sa mga integrated course, kung integrated course lamang ang

inaaplayan ng mag-aaral, maaaring palitan ang isa sa mga asignatura sa pagsusuri ng kasanayan sa pag-aaral ng

practical test (pagsusuri ng kasanayan sa pagsasagawa) ng kanyang ninanais na isa sa apat na mga asignatura,

music, arts, health and physical education, industrial arts and home economics kahit na isang paaralan lamang

(unang pinagpilian) ang inaaplayan ng mag-aaral o dalawang paaralan (unang pinagpilian at pangalawang

pinagpilian) ang inaaplayan ng mag-aaral.

Ｑ Para siyasatin sa sarili ang mga paaralan kung saan gusto kong mag-aral anong paraan ang mayroon?

Ａ Ginagawa ang "open high school" sa maraming paaralan mula Hunyo hanggang Disyembre kaya pwedeng

pumunta sa paaralan, makinig ng paliwanag tungkol sa gawain ng edukasyon na may natatanging katangian at

sumama sa experience class. Pwede ring siyasatin ang mga paaralan sa pamamagitan ng internet dahil ang

maraming paaralan ay may kanilang website.

Pwede ring makita sa website ng Hyogo Prefectural Board of Education.

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

Ｑ & Ａ

Ukol sa Pagpili na Maaaring Aplayan ang Ilang mga Paaralan

(1) Ang mga aplikante ay maaaring pumili ng paaralan depende sa katangian at kakayahan at mag-aplay sa isa o

dalawang paaralan.

(2) Upang suportahan ang unang pinagpilian ng aplikante, idadagdag ang nakatakdang puntos sa resulta ng

pagsusulit ng unang pinagpiliang paaralan at ipapasya ang mga makakapasa.

(3) Ang mga aplikante ay maaaring magbago ng aaplayang paaralan, system at kurso nang isang beses lamang

sa loob ng nakatakdang panahon para sa pagbabago ng aplikasyon. Subali't ukol sa pagbabago ng aplikasyon sa

pagitan ng mga paaralan na nagsasagawa ng pagpili na maaaring aplayan ang ilang mga paaralan, ang pagbabago

ng pangalawang pinagpiliang paaralan lamang ang papayagan. (Papayagan naman ang pagbabago ng aplikasyon

sa pang-isang pagpili tulad ng cooperative style secondary school at specialized course.)



Ｑ Pwede ko bang malaman ang panumbasan ng mga natatanggap na mga aplikante base sa rekomendasyon sa

lahat ng natatanggap na mag-aaral at distrito ng paaralan para sa pagpili sa mga "kosu (course)" ng general

course at credit system?

Ａ Tulad ng nakasulat sa talaan sa ibaba. Ang karagdagang impormasyon ay maaari po lamang na tingnan sa

patnubay para sa aplikante ng bawa't paaralan.

Course, "kosu (course) " at iba pa

Panumbasan ng mga natatanggap

na mga aplikante base sa

rekomendasyon sa lahat ng

natatanggap na mag-aaral

Distrito ng Paaralan

International Culture Course,

Natural Science Course,

Health and Welfare Course,

Integrated Human Studies Course

100％
Distrito ng paaralan para sa general

course

Credit system

(Full-time na general course）
50% o mas mababa

Sa lahat ng distrito ng paaralan para

sa pagsusulit base sa

rekomendasyon.

Sa distrito ng paaralan ng general

course para sa pagsusuri ng

kasanayan sa pag-aaral.

Ｑ Gusto kong mag-aral sa multiple system na paaralan. Ano ang pamamaraan ng pagpilii ng mga bagong

mag-aaral doon?

Ａ Ang pamamaraan ng pagpili sa multiple system ay tulad ng nakasulat sa talaan sa ibaba. Pag hindi nakapasa

sa pagsusulit sa panahon I, maaaring kumuha ng pagsusulit muli sa panahon II at III. (Ang karagdagang

impormasyon ay maaari po lamang na tingnan sa patnubay para sa aplikante ng bawa't paaralan.)

Pagsusulit sa Panahon II
Pagsusulit sa

Panahon I
Pagsusulit sa Panahon II,

Klase A

Pagsusulit sa Panahon II,

Klase B

Pagsusulit sa

Panahon III

Panahon ng

Pagsusulit

Gitna ng

Pabrero
Gitna ng Marso

Mga Katapusan

ng Agosto

Nilalaman
Essay at

Interview

Pagsusuri ng kasanayan sa

pag-aaral at Interview

Essay, Interview

atbp.

Essay, Interview

atbp.

Ｑ Isasagawa rin ba ang pagpili na maaaring aplayan ang ilang mga paaralan at pagpili na may natatanging

katangian sa specialized course, integrated course, credit system na senior high school atbp?

Ａ Ang pagpili na maaaring aplayan ang ilang mga paaralan ay isasagawa sa public senior high school na may

full-time system na general course (year system), general course (credit system) at integrated course. Ang

pagpili na may natatanging katangian ay isasagawa sa mga paaralan na may natatanging katangian, na may

full-time system na general course (year system) (maliban sa mga paaralan na may "kosu (course)").

Ang karagdagang impormasyon ay maaari po lamang na tingnan sa polyeto atbp na inilathala ng Hyogo

Prefectural Board of Education.

Contact

Hyogo Prefectural Board of Education, Senior High School Division

〒670-8567 5-10-1 Shimoyamate Street Chuo Ward Kobe City

TEL (078) 341-7711 (pangunahing numero)


