


 Јапан је једноставна 
парламентарна уставна монархија у источној Азији. Ост
рвска је држава која се налази у Тихом океану, лежи на 
источној обали азијског копна и протеже се 
од Охотског мора на северу до Источнокинеског 
мора на југозападу. Са 127 милиона становника, Јапан 
је десета најнасељенија земља на свету. Главни и 
највећи град је Токио.

 Канџи знаци који чине назив Јапана значе „порекло 
Сунца” од чега је изведено „Земља излазећег Сунца”. 
Јапан је стратовулкански архипелаг који се састоји 
од 6.852 острва. Четири највећа острва 
су Кјушу, Хокаидо, Хоншу и Шикоку, која чине око 97% 
копнене површине Јапана.





Основна школа у Јапану је обавезна. Сва деца почињу у 
првом разреду у априлу након што наврше шест година. 
Јапанска основна и средња школа почињу са часовима у 
8:30. Јапанске школе немају школске аутобусе.Часови су 
између 40 и 45 минута сваки, са паузом од 5 до 10 
минута између.

Школски предмети су подељени у 3 категорије: 

 Основни предмети

 Морално образовање

 Специјалне активности

Специјалне школе су доступне за децу ометену у 
физичком / менталном развоју, која могу имати 
потешкоћа у учењу у општим школама.





 Нижа средња школа обухвата разреде од седмог до 
деветог, а деца обично имају дванаест до петнаест 
година. Од 2012. године у Јапану има 3,5 милиона 
ученика основних/средњих школа. Око 8% ученика 
похађа приватне школе. Приватне школе су знатно 
скупље: од 2012. године, просечни годишњи трошак 
похађања приватне основне школе износио је 
1.295.156 € по студенту. Школска година траје 35 
недеља, постоје 3 тромесечја и два распуста. Фонд 
часова им је 1015.



Иако средња школа није обавезна у Јапану, просечно 
94% свих матураната буде уписано. Приватне средње 
школе чине око 55% свих средњих школа, а ни јавне ни 
приватне школе нису бесплатне. Процењено је да су 
годишњи трошкови за образовање детета у јавној 
средњој школи били око 300.000 фунти 90-их година и 
да су приватне средње школе биле двоструко скупље. 
Постоји више типова средњих школа:

 Општеобразовне

 Стручне

 Ванредне/дописне



 Постоје многа правила којих се ђаци у школама 
морају стриктно придржавати.

 У школи је строго забрањено шминкање, лакирање 
ноктију и фарбање косе.Ђаци су у обавези да носе 
школске униформе. 



 Универзитет у Токију је 
један од најпознатијих 
јапанских универзитета, 
чувен је по 
истраживачким 
лабораторијама.

 Овај универзитет 
обухвата десет факултета, 
са око 30.000 студената, 
од којих је око 2.100 из 
иностранства (што је по 
јапанским стандардима 
велики број страних 
студената на једном 
универзитету).

Кип саграђен у част Цхузабуро 
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Института за ваздухопловна 
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трг








