
Cùng suy nghĩ về tương lai của trẻ 

 

Cùng lập kế hoạch cho tương lai 

Bạn nghĩ mình sẽ sống ở đâu sau 10 năm nữa? Nhật Bản? Hay nước mẹ đẻ? Hiện tại có thể bạn vẫn 

chưa quyết định. Tuy nhiên, bạn cần suy nghĩ xem nên làm như thế nào vì tương lai của con mình. Nếu 

sống ở Nhật thì con của bạn sẽ học tập và làm việc ở Nhật. Nếu về nước mẹ đẻ thì con của bạn sẽ chuyển 

từ nền giáo dục ở Nhật sang nước mẹ đẻ. Bạn cần suy nghĩ xem sống ở đâu, hiện tại nên làm gì vì điều 

này có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của trẻ. 

 

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở・・・ 

Ở Nhật, học sinh được tham gia giáo dục miễn phí ở bậc tiểu học (từ 6 tuổi đến 12 tuổi) và bậc trung 

học cơ sở (từ 12 tuổi đến 15 tuổi). Học sinh có quyền tự lựa chọn hướng đi cho mình sau khi tốt nghiệp 

trung học cơ sở. Có hai lựa chọn chính là “Học lên trình độ cao” và “Đi làm”. Do đó, phụ huynh cần suy 

nghĩ thận trọng vì tương lai của trẻ.  

Ở Nhật, đa số (98% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở) đều học lên trình độ cao ngay sau khi tốt 

nghiệp trung học cơ sở. Ở một số quốc gia, có trường hợp học sinh đi làm một thời gian rồi mới học lên 

trình độ cao. Tuy nhiên, ở Nhật hầu như không có trường hợp như vậy. Số người đi làm sau khi tốt nghiệp 

trung học cơ sở ít bởi vì công việc có thể xin được sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở rất hạn chế. Ngoài 

ra, tiền lương nhận được của công việc sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và công việc sau khi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và đại học có sự chênh lệch khá lớn. Tiền lương nhận được của việc làm sau khi tốt 

nghiệp trung học phổ thông và đại học cao hơn rất nhiều. 

 

Kỳ thi nhập học 

Học sinh phải tham dự kỳ thi nhập học để học tiếp lên trình độ cao hơn. Nếu không học tập chăm chỉ 

ở trường trung học cơ sở thì học sinh hoàn toàn không hiểu được đề bài của kỳ thi nhập học. Để có thể 

tiếp thu được kiến thức học ở trường trung học cơ sở, học sinh cần học tập chăm chỉ ở trường tiểu học. 

Trường tiểu học và trung học cơ sở của Nhật không có chế độ ở lại lớp. Học sinh lên lớp theo độ tuổi. 

Chế độ này nghe thì có vẻ tốt. Tuy nhiên, thực tế học sinh không nắm được hết kiến thức của lớp trước 

vẫn được lên lớp với tiền đề là “Nắm được hết kiến thức đã học trước đó”. Do đó, học sinh cần nỗ lực 

học tập hàng ngày để có thể tiếp thu được kiến thức tương ứng với từng khối lớp. Những kiến thức tích 

lũy được sẽ giúp ích cho kỳ thi nhập học. 

 Hiện tại thì nói về hướng đi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở có vẻ vẫn còn khá sớm. Tuy nhiên, thói 

quen học tập từ khi còn là học sinh tiểu học sẽ ảnh hưởng đến học lực, hướng đi trong tương lai và công 

việc sau này của trẻ. 

 

Luôn quan tâm đến sinh hoạt ở trường của trẻ! 

Khi trẻ bắt đầu học tiểu học, phụ huynh cần quan tâm đến việc học, bài tập và tình hình ở trường của 

trẻ, luôn hỏi trẻ những câu hỏi như “Trường học thế nào?”, “Có bài tập về nhà không?”. Nếu trẻ có điều 

gì lo lắng trong học tập thì phụ huynh nên thử trao đổi với nhà trường. Việc giao tiếp hàng ngày với trẻ, 

luôn bên cạnh dõi theo trẻ sẽ tạo cho trẻ thói quen học tập, giúp hình thành hướng đi trong tương lai và 

cuộc đời của trẻ. 

 


