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「世界のどこでも生き抜く力」 

タイトル　　　　　　第４回法政大学日本語スピーチコンテスト

スピーチテーマ　　　「世界のどこでも生き抜く力」

部門         「大学生部門」と「高校生部門」
           *２つの部門に分けて実施します。応募方法等は同じです。

決勝大会の日程　　　２０１８年１１月２４日（土）

決勝大会の場所　　　ハノイ国家大学外国語大学　SUNWAHホール

応募条件　　    次の（１）～（４）の条件をすべて充たすこと
        （１）ベトナム国籍を有すること
        （２）母語が日本語でないこと
        （３）日本に６ヶ月以上滞在したことがないこと
        （４）決勝大会の日に高校１年生～大学２年生であること
            前回出場した方も，上記の条件を充たせば出場する 
            ことができます。

応募期間・方法　　  ２０１８年９月１０日（月）～２０１８年１０月２５日（ 木）に,  
        以下のメールアドレスまで：
        hosei.speech.contest@gmail.com

審査　　　     １次審査　原稿審査
        ２次審査　スピーチ審査（いずれかに参加すること）
        １１月１０日（土）　ハノイ
        １１月１０日（土）予定　ダナン・フエ
        １１月１０日（土）予定　ホーチミン
        決勝審査　スピーチ審査
        １１月２４日（土）　ハノイで実施

賞　　　　   ・「大学生部門」　最優秀賞（法政大学総長賞）１人
            優秀賞２人
      ・「高校生部門」　最優秀賞（法政大学総長賞）１人
      ・特別賞　若干名
      ・参加賞　コンテストに参加された方全員
      * 「大学生部門」の最優秀者１人，優秀賞者２人，「高校生部門」 
      の最優秀者１人を，２０１９年４月（予定）に，法政大学（日本） 
      に招待します（４～５日間）

主催　　　   法政大学

共催　　　   ハノイ国家大学外国語大学 (ULIS)

後援　　　   在ベトナム日本国大使館
      国際交流基金ベトナム日本文化交流センター
      独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）
      独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）
      日越大学

協賛　　　   （株）共立メンテナンス，廣告社（株），（以上，日本招待スポンサー）
      （株）アルク，（株）学生情報センター，高須・高林・遠藤法律事務所, 
      （株）栄美通信，（株）JTB，前田建設工業（株）,ライオン企画（株） 

協力　　　   法政大学ハノイオレンジ会

その他    場所，応募方法，応募期間などの詳細は，以下のwebsiteで
      お知らせします。
　　　　　　　 http://www.hosei.ac.jp/english/
　　　　　　  　http://www.folc.ulis.vnu.edu.vn/
　　　　　　   　https://www.facebook.com/hosei.speech.contest.2016/

お問い合わせ  E-mail: hosei.speech.contest@gmail.com
      Tel: 039 318 4246 (Ms. Le Ngoc)
         036 460 9995 (Ms. Bui Linh)

*このコンテストは「日越外交関係樹立４５周年記念事業」として実施します。*



Chủ đề:
世界のどこでも生き抜く力 

(Tạm dịch: NĂNG LỰC SINH TỒN
TRONG MỌI HOÀN CẢNH)
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CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT
CÚP ĐẠI HOC HOSEI LẦN THỨ TƯ

Nhóm thi  Đại học và Trung học phổ thông
   * 2 nhóm thi có hình thức đăng ký giống nhau

Chung kết  Thứ Bảy, ngày 24/11/2018 

Địa điểm  Hội trường SUNWAH, Trường Đại học Ngoại ngữ,
   Đại học Quốc gia Hà Nội

Đối tượng tham gia
   Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:
   (1) Quốc tịch Việt Nam
   (2) Có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
   (3) Chưa từng ở Nhật quá 6 tháng
   (4) Độ tuổi: Lớp 10 THPT đến sinh viên năm Hai 
         đại học (tính tại thời điểm ngày 24/11)
                    *Thí sinh đã tham gia các lần thi trước, nếu thoả mãn tất  
   cả các điều kiện trên vẫn có thể  tham gia thi lần này.
 
Thời hạn nộp bài  Thứ Hai, 10/9/2018~ Thứ Năm, 25/10/2018
   Bài dự thi gửi về địa chỉ:
   hosei.speech.contest@gmail.com

Các vòng thi Vòng 1: Vòng loại bài viết
   Vòng 2: Vòng loại hùng biện (theo khu vực)
   Miền Bắc (tại Hà Nội) ngày 10/11
   Miền Trung (tại Đà Nẵng/Huế) ngày 10/11 (dự kiến)
   Miền Nam (tại TP. Hồ Chí Minh) ngày 10/11 (dự kiến)
   Vòng chung kết (tại Hà Nội) ngày 24/11

Giải thưởng  Nhóm Đại học: 1 giải nhất, 2 giải nhì
            Nhóm THPT: 1 giải nhất
   * Người đạt giải Nhất, giải Nhì nhóm Đại học và giải Nhất  
     nhóm THPT tại vòng Chung kết sẽ được mời tham gia  
     chuyến tham quan thực tế tại Nhật Bản (dự kiến vào  
     tháng 4/2019)
   * Với nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng Giấy chứng nhận  
     tham gia từ Đại học Hosei, Nhật Bản
         
Đơn vị tổ chức        Đại học Hosei, Nhật Bản

Đơn vị đồng tổ chứ c Trường Đại học Ngoại ngữ,
    Đại học Quốc gia Hà Nội

Đơn vị hỗ trợ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
   Trung tâm Giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam (JF)
   Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)
   Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)
   Trường Đại học Việt Nhật

Đơn vị tài trợ   Công ty cổ phần Kyoritsu Maintenance, Công ty cổ phần  
   Kokokusha (Nhà tài trợ chính)
   Công ty cổ phần ALC Press Inc, Hiệp hội hỗ trợ sinh viên  
   Nasic, Văn phòng luật sư Takashi - Takabayashi - Endo,   
   Công ty cổ phần truyền thông Eibi, JTB Corporation,   
   Maeda Corporation, Công ty cổ phần Lion kikaku

Đơn vị hợp tác Hội sinh viên Đại học Hosei tại Hà Nội

Chi tiết về cuộc thi được đăng tải và cập nhật trên trang web và trang 
facebook của sự kiện:
 http://www.hosei.ac.jp/english/
 http://www.folc.ulis.vnu.edu.vn/
 https://www.facebook.com/hosei.speech.contest.2016/

Liên hệ: hosei.speech.contest@gmail.com
Điện thoại: 039 318 4246 (Ms Lê Ngọc)

                  036 460 9995 (Ms Bùi Linh)
*Cuộc thi này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập 

mối quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam*


