
Concursul de discursuri în limba japoneză - 2010 

 

Organizatori:  AsociaŃia Profesorilor de Limba Japoneză din România (APJR) şi Ambasada 

Japoniei la Bucureşti 

Cu sprijinul: Japan Foundation 

Data şi ora: sîmbătă, 20 martie 2010 (10:00 – 15:00) 

Locul:   Biblioteca Centrală Universitară, Bucureşti (plan) 

 

Regulamentul concursului: 

1. Tema: „Japonia din punctul meu de vedere” [Watashi ni totte no nihon] 

 

2. ParticipanŃi: 

• de la instituŃiile cu număr de elevi / studenŃi de peste 100: cîte 3 participanŃi 

• de la instituŃiile cu număr de elevi / studenŃi între 50 şi 100: cîte 2 participanŃi 

• de la instituŃiile cu număr de elevi / studenŃi sub 50: cîte 1 participant 

NB:  - numărul maxim de participanŃi de la o singură insituŃie este de 3. În plus, dacă 

la aceeaşi instituŃie se organizează cursuri de japoneză şi ca specializare, şi ca 

facultativ / opŃional, numărul studenŃilor se va calcula separat pentru fiecare tip 

de curs. 

- nu se acceptă înscrieri individuale. 

 

3. CondiŃii de participare: 

• nu au voie să participe persoane care au stat mai mult de 3 luni în Japonia 

• cei care au cîştigat premiul I la o categorie nu mai au voie să participe la categoria 

respectivă 

• discursul trebuie să fie scris de către participant. 

 

4. Categorii: 

• A: persoane care studiază limba japoneză ca specializare (principală sau secundară) 

la o instituŃie de învăŃămînt 

• B: persoane care studiază limba japoneză opŃional / facultativ la o instituŃie 

 

5. Durata discursului: 3 minute 

NB:  - între 2 şi 3 minute: OK 

- fiecare 30 de secunde sub 2 minute sau peste 3 minute se depunctează cu cîte 5 

puncte 

 

6. Întrebările juriului: o întrebare generală adaptată categoriei şi o întrebare referitoare la 

conŃinutul discursului 

NB:  - întrebarea referitoare la conŃinut va fi formulată în concordanŃă cu nivelul 

candidatului aşa cum rezultă din structurile de gramatică şi din elementele de 

vocabular folosite în discurs  



7. Interzicerea elementelor teatrale 

a. în principiu, îmbrăcămintea este la latitudinea fiecărui participant, dar trebuie 

evitată orice costumaŃie extravagantă 

b. în timpul discursului, este interzisă cu desăvîrşire luarea pe scenă a hîrtiei cu 

discursul 

c. în timpul discursului, este interzisă cu desăvîrşire folosirea oricăror elemente 

ajutătoare (obiecte etc.) 

d. gesturile sau elementele de joc scenic pe care juriul le consideră exagerate pot fi 

depunctate 

 

8. Termene limită:  

19 februarie (vineri): predarea formularului de înscriere la Ambasadă 

5 martie (vineri): predarea textului discursului la Ambasadă 

  

Atît formularul de înscriere cît şi textul discursului se trimit numai în format electronic pe 

adresa SecŃiei Culturale a Ambasadei: culture@embjpn.ro.                      

 


