
ルーマニア日本語プレゼンテーションコンテスト  

Concursul de Prezentări în Limba Japoneză din România 

審査基準 

Criterii de jurizare 
 
 
A. 内容全般：テーマが独創的かつ主張も明確で、説得力のある内容である。 

   Conținut în general: tema este originală, mesajul transmis este clar și are capacitate de persuasiune. 
 
   complet insuficient   oarecum insuficient       relativ bine             minunat  
    まったく不十分      やや物足らない        まあ良い      すばらしい 
           |------------------------------|------------------------------|------------------------------|  
    1         2     3         4 
 
 
 
B. 聴衆へのアピール度 （声の大小強弱・間の取り方・目線・姿勢・ジェスチャーなど） 

Reușește să atragă atenția audienței (intensitatea vocii este potrivită, pauzele sunt potrivite, 
privirea și gesturile sunt adecvate 

 
    complet insuficient   oarecum insuficient       relativ bine             minunat  
   まったく不十分      やや物足らない        まあ良い      すばらしい 
           |------------------------------|------------------------------|------------------------------|  
    1         2     3         4 
 
 
C. 質疑応答： 質問を理解し、適切に答えることができる。 
 Întrebările juriului: candidatul a înțeles întrebările și a răspuns adecvat. 
  Întrebarea 1 
質問 1  nu poate răspunde,    răspuns           răspunsul e         răspunsul e potrivit și articulat, 
     nu face față      fără legătură     oarecum insuficient       cu impact la public 

      答えられない    答えがずれていた      回答がやや不十分    適切で発展的な回答 
対応できない                  会場に強く印象付けた 
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|  

   1        2            3        4 
 

Întrebarea 2 
質問 2 (B 部門のみ) doar la categoria B 
       nu poate răspunde,    răspuns           răspunsul e         răspunsul e potrivit și articulat, 
     nu face față      fără legătură     oarecum insuficient       cu impact la public 

答えられない    答えがずれていた      回答がやや不十分    適切で発展的な回答 
対応できない                  会場に強く印象付けた 
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|  

   1        2            3        4 
 
 
 



ルーマニア日本語プレゼンテーションコンテスト  
Concursul de Prezentări în limba japoneză din România 

 
審査基準 A 部門 

Criterii de jurizare pentru Categoria A 
 
 

A. 内容: テーマが独創的かつ主張も明確で、説得力のある内容である。 

   Conținut în general: tema este originală, mesajul transmis este clar și are capacitate de persuasiune. 
nu reiese ce vrea să transmită                                    mesajul este limpede și profund 
主張がわからない       主張が明確で内容も深い 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
B. 構成: 基本的な接続表現などを使って、主張を展開できる。要点を明確に述べることができる。
Structurarea prezentării: se folosesc elemente de legătură pentru înșiruirea ideilor și dezvoltarea 
argumentației. Punctele importante sunt exprimate clar.  

    fo arte prost                             foarte bine 
まったくできていない       すばらしい 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
C. 音声: アクセント・イントネーション・個々の語の発音などが明瞭で適切である。 
 Elemente fonetice: accentul, intonația și pronunția fiecărui cuvânt sunt clare și adecvate. 

se înțelege greu       foarte limpede și adecvat 
理解が困難である         明瞭で適切である 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
D. 言語構造: 自分の選んだテーマや日常生活に関する語彙、文法を正しく使って、十分に表現できる。
Elemente lingvistice: concurentul folosește corect vocabularul și structurile gramaticale și se poate exprima cu 
ușurință.  

multe greșeli gramaticale și           are câteva greșeli,           
de vocabular, greu de înțeles           dar este inteligibil         foarte bine 

語彙も文法も間違いが多く、    間違いはあるが、    すばらしい 
理解が難しい     理解は何とかできる    

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
E. 提示効果: 口頭発表とスライドなどの視覚的補助との関連性があり、効果的に使用されている。
Expunere eficientă: expunerea verbală și suportul vizual (slide-urile) au legătură și sunt îmbinate eficient.  

   foarte prost                                                           foarte bine 
まったくできていない       すばらしい 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 

F. 質疑応答: 質問を理解し、適切に答えることができる。 
Întrebările juriului: candidatul a înțeles întrebările și a răspuns adecvat. 

nu poate răspunde,        răspuns             răspunsul e         răspunsul e potrivit și articulat,  
  nu face față           fără legătură       oarecum insuficient       cu impact la public 

答えられない     答えがずれていた      回答がやや不十分        適切で発展的な回答 
対応できない                  会場に強く印象付けた 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 



ルーマニア日本語プレゼンテーションコンテスト  
Concursul de Prezentări în limba japoneză din România 

 
審査基準 B 部門 

Criterii de jurizare pentru Categoria B 
 

A. 内容: テーマが独創的かつ主張も明確で、説得力のある内容である。 

   Conținut în general: tema este originală, mesajul transmis este clar și are capacitate de persuasiune. 
nu reiese ce vrea să transmită                                    mesajul este limpede și profund 
主張がわからない       主張が明確で内容も深い 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
B. 構成: 様々な接続表現を効果的に使い、例をあげたり、要点を明確に述べることができる。
主張が導入から結論に至るまで、論理的に一貫している。 
Structurarea prezentării: se folosesc variate elemente de legătură pentru înșiruirea ideilor și dezvoltarea 
argumentației, se dau exemple, punctele importante sunt exprimate clar. Prezentarea are coerență, de la introducere 
până la concluzii. 
    fo arte prost                             foarte bine 
 まったくできていない       すばらしい 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
C. 音声: アクセント・イントネーション・個々の語の発音などが明瞭で適切である。流暢さも
高く、声の大きさや抑揚を使って、聴衆をひきつけることができる。 
Elemente fonetice: accentul, intonația și pronunția fiecărui cuvânt sunt clare și adecvate.  Expunerea este 
fluentă, iar prin schimbarea intensității vocii și inflexiuni captează atenția publicului. 
expunerea este poticnită 
se înțelege cu greutate        foarte limpede și adecvat 

流暢さに欠け、           明瞭で適切である 
理解に支障あり 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
D. 言語構造: 自分の主張を明確に述べるための、幅広い語彙や文法を正確に使うことができる。 
Elemente lingvistice: concurentul folosește corect un vocabular bogat și structuri gramaticale variate pentru 
a-și expune ideile.  
   foarte prost                                               foarte bine 
まったくできていない       すばらしい 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
E. 提示効果: 口頭発表とスライドなどの視覚的補助との関連性があり、効果的に使用されてい
る。Expunere eficientă: expunerea verbală și suportul vizual (slide-urile) au legătură și sunt îmbinate eficient.  
   foarte prost                                                           foarte bine 
まったくできていない       すばらしい 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 
F. 質疑応答: 質問を理解し、適切に答えることができる。Întrebările juriului: candidatul a 
înțeles întrebările și a răspuns adecvat. 
  Întrebarea 1 
質問 1  nu poate răspunde,    răspuns              răspunsul e         răspunsul e potrivit și articulat, 

     nu face față          fără legătură        oarecum insuficient        cu impact la public 
答えられない        答えがずれていた      回答がやや不十分       適切で発展的な回答 
対応できない                     会場に強く印象付けた 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 Întrebarea 2 
質問 2 nu poate răspunde,    răspuns           răspunsul e          răspunsul e potrivit și articulat, 
  nu face față        fără legătură        oarecum insuficient        cu impact la public 

        答えられない         答えがずれていた      回答がやや不十分      適切で発展的な回答 
  対応できない                        会場に強く印象付けた 

|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
1      2    3  4    5    6 

 


