Speech
Contest
2018

5o Concurso de Oratória em Língua Japonesa da NFSA
O “5o Concurso de Oratória em Língua Japonesa da NFSA” é uma
oportunidade para os participantes mostrarem o aprendizado adquirido ao
longo de anos de esforço e dedicação ao estudo do idioma japonês. Além
disso, é uma chance aos candidatos de compartilharem seus pensamentos
com o público, promovendo o intercambio de idéias entre os membros da
comunidade Latina no Japão, e de aprimorar suas habilidades de discurso,
contribuindo para a formação e futuro dos mesmos.

Organização:

NFSA (The Nippon Foundation Nikkei Scholars
Association)

Data:

18 de novembro de 2018 (domingo)

Horário:

12:30 às 18:15

Local:

The Nippon Foundation Building.
1-2-2 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8404, Japan.

Participantes:

Todos os aprovados na primeira fase de seleção.

Resultado:

O resultado da primeira fase da seleção será
comunicado por e-mail no dia 5 de outubro.
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Requisitos dos participantes
1. Idade acima de 7 anos.
2. Latino-americanos ou aqueles (com exceção de nacionais japoneses)
que possuem interesse na América Latina.

Categorias
Categoria Infantil: 7 a 10 anos.
Categoria B:

11 a 13 anos.

Categoria A:

acima de14 anos.

Temas
Categorias Infantil e B："Se eu tivesse um superpoder"
Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria?
Por que você gostaria de ter este superpoder?
De que forma desejaria utilizar este superpoder?
Use sua imaginação!
Categoria A： “Uma carta para o meu ‘eu’ do futuro”
Como você se imagina daqui 5, 10, 15, 20 anos? O que acredita que terá
se tornado, o que estará fazendo, onde estará morando?
Se você tivesse a oportunidade de dialogar com o seu “eu” do futuro, o
que você falaria a ele(a)?
O que você perguntaria para ele(a) sobre o seu futuro?
O que você gostaria de ouvir dele(a) sobre o caminho que você vai
percorrer até chegar ali?
Que conselho você gostaria de dar/ receber a ele(a)/dele(a)?
Obs.:

Todas as redações devem ser originais.

Tempo para apresentação
3 a 5 minutos.
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Inscrições
Os seguintes documentos, todos em folha A4, deverão ser enviados por
correio ao endereço indicado:
1. Redações em japonês:
Categorias A e B: Aproximadamente 1200 letras (aprox. 3 folhas de
redação)
Categoria infantil: Aproximadamente 800 letras (aprox. 2 folhas de
redação)
2. Formulário de inscrição (anexado a este edital)
Obs.:

O download do formulário de inscrição e das folhas redação pode ser feito no seguinte
website: http://www.jadesas.or.jp/nfsa/

Prazo para entrega das inscrições: 25 de setembro de 2018.
Endereço para envio dos documentos de inscrição:
Departamento do Speech Contest NFSA
Kaigai Nikkeijin Kyokai, 2F, 2-3-1 Shinko, Naka-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 231-0001
Obs:

Os documentos entregues não serão devolvidos;
Não serão aceitas inscrições via FAX ou e-mail.

NFSA Speech Contest 2018

EDITAL

4

Avaliação
Os candidatos deverão apresentar um discurso com duração de 3
(mínimo) a 5 (máximo) minutos com o tema “Uma carta para o meu ‘eu’
do futuro” para a categoria A, e o tema "Se eu tivesse um superpoder"
para as categorias Infantil e B. Após cada apresentação, os jurados
realizarão uma breve entrevista com o participante.

Critérios de avaliação:
Cada critério receberá de 1 (mínimo) a 5 (máximo) pontos.
1. Tema: será avaliado se o conteúdo da oratória é condizente com o
tema proposto.
2. Estrutura: será avaliado a coerência de ideias e coesão do texto.
3. Desenvoltura: será avaliada a desenvoltura do candidato em falar em
público.
4. Entrevista: será avaliado se o candidato compreende a pergunta do
entrevistador, e se é capaz de responder de forma clara.
5. Duração do discurso: será verificado se o candidato respeitou a
duração de 3 a 5 minutos para sua oratória.
6. Memorização: será avaliada a habilidade do candidato realizar a sua
oratória sem consultar a redação. Para a pontuação, serão utilizados os
seguintes critérios:
5 pontos: Apresentação sem consulta à redação.
4 pontos: Uma consulta à redação.
3 pontos: Duas a Quatro consultas à redação.
2 pontos: Quatro a Sete consultas à redação
1 ponto: Leitura completa da redação.
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Premiação
Os classificados de cada categoria receberão um certificado e um prêmio.

Transporte
A despesa com o transporte dos candidatos até o local do concurso de
oratória será paga. O pagamento será realizado de acordo com a distância.
Obs.: Para escolas com distância superior a 100km e valor máximo de 1000 JPY por participante.

Informações
Telefone: 070-3600-9200
e-mail: nfsaspeech2018@googlegroups.com
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第 4 回 NFSA 日本語スピーチコンテスト

審査基準採点シート

カテゴリー

番号

氏名

項目

評価【１（最低）～5（最高）】

テーマ

内容

表現力

審査委員の質問に対しての回答

スピーチの長さ（時間）

暗記力

合計
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