
小丸交通財団  
広島大学リトアニアセンター  

ヴィータウタス・マグヌス大学（アジア研究センター /日本文化サークル『橋』） 
 

第４回日本語スピーチコンテスト案内  
 

 小丸交通財団では、広島大学リトアニアセンターとヴィータウタス・マグヌス
大学（アジア研究センター／日本文化サークル『橋』）の共催により、下記のと
おり、「第４回日本語スピーチコンテスト」を開催いたします。このコンテスト
は、リトアニアで日本語を学ぶ学生を対象とするもので、交通安全意識の向上や
日本とリトアニアの架け橋となる人材の育成を目的としています。  

 

１．コンテスト日程  

 

スピーチビデオ応募締切り  2021年10月22日（金）  

  

Zoomリンクの連絡  

 

2021年10月28日（木）  

Zoom接続テスト  2021年11月2日（火）リトアニア時間午前 9:00~9：45 

           日本時間午後 4： 00～4：45 

  

コンテスト結果発表＊  2021年11月13日（土）  

 リトアニア時間午前 9：00～12：00 

 日本時間午後 4：00～7：00 

 

 ＊小丸交通財団、VMU、HU、リトアニアの各参加者

をZoomでつないで実施。  

  

 

２．応募・Zoom接続テスト・結果発表などの方法  

(1) 応募： ［学生→VMU教員］  

参加を希望する者は、スピーチビデオを締切日までにヴィータウタ

ス・マグヌス大学アジア研究センター高木伽耶子先生に提出する。  

 

スピーチ原稿（ビデオの長さ）について  

初級：300~400字程度（目安： 2分以内）  

中級：600~700字程度（目安： 3分）  

      上級：900~1000字程度（目安： 5分）  

 

提出先：  

https://forms.gle/m9NPUdQqWQc9W7Hu6 

 

 

  (3) 審査： ［広島大学］VMUから送信されたスピーチビデオを審査委員会で審

査する。  

(4) Zoomリンクの連絡：［広島大学→VMU教員→各参加者］広島大学、VMU及

び各参加者をつなげるリンクを通知。  

(5) Zoom接続テスト：［広島大学→VMU教員 /各参加者］Zoomでつなぐ接続テス

トを実施する。  

(6) 結果発表：11月13日（土）に各参加者をZoomでつなぎ審査結果発表を実施。 

 

 

３．審査  

https://forms.gle/m9NPUdQqWQc9W7Hu6


  審査方法：複数の審査員よりなる審査委員会が審査する。  

  審査項目：表現力、内容  

 

４．コンテスト参加有資格者  

  リトアニアで日本語学ぶ学生  

 

５．スピーチのテーマ  

     「交通」（ひろく「交通」に関する内容のもの。スピーチの題を「交通」とする必要はな

い。）  

 

 

６．賞 （賞状及び副賞）  

 

    以下，副賞の内容  

上級の部  

一位   iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB (2021)、オンライン日本語・日本文化研修  

二位 書道セット、オンライン日本語・日本文化研修  

 

オンライン日本語・日本文化研修  

2022年2月下旬から3月中旬にかけて広島大学で開催するオンライン研修。  

（オンライン研修の授業は日本時間の午前 10時～午後 4時 30分ごろの間に実

施予定）  

 

中級の部  

一位 iPad 10.2"、Wi-Fi、64GB (2021) 

二位 茶道セット  

 

初級の部  

一位 iPad mini 2019 (64 GB) WiFi  

二位   日本の風景の写真集  

 

７．注意事項  

   スピーチは、自身のオリジナルなものでなければならない。  

   応募者はスピーチの様子を撮影して提出すること。  

応募者は、自身の顔がわかるように撮影を行うこと。（横顔，後ろ姿不可）  

   撮影中に音楽を流さないこと。（スピーチが不明瞭になる可能性があるため） 

応募者はスピーチの最初に氏名と学校名を言うこと。  

 

 

８．問い合わせ先 

ヴィータウタス・マグヌス大学 高木先生 kayako.takagi@vdu.lt 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



Komaru transporto kompanija 

Hirošimos universiteto Lietuvos centras  

Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centras 

 

Skelbimas apie Ketvirtąjį japonų kalbos konkursą  

 

Komaru transporto kompanija kartu su Hirošimos universiteto Lietuvos centru 

ir Vytauto Didžiojo universitetu (Azijos studijų centru ir japonų kultūros klubu 

„Hashi“) rengia Ketvirtąjį japonų kalbos konkursą. Konkursas skirtas Lietuvoje 

japonų kalbą besimokantiems mokiniams bei studentams, siekiant stiprinti dvišalius 

ryšius ir supratimą bei per pasirinktą šių metų konkurso temą kelti sąmoningumą apie 

eismo saugą. 

 

1. Konkurso tvarkaraštis 

 
Kalbos įrašą atsiųsti ik i 2021 m. spalio 22 d. (penktadienio)  
  
Nuorodos į „Zoom“ atsiuntimas  
 

2021 m. spalio 28 d. (ketvirtadienį)  

„Zoom“ ryšio patikrinimas 2021 m. lapkričio 2 d. (antradienis)  
Lietuvos laiku 9:00-9:45 

 Japonijos laiku 16:00-16:45 
  
Konkurso rezultatų paskelbimas＊  2021 m. lapkričio 13 d. (šeštadienį)  
 Lietuvos laiku 9:00-12:00 
 Japonijos laiku 16:00-19:00 

 
 ＊Komaru transporto kompanija、VDU、

HU、dalyviai iš Lietuvos dalyvaus  
prisijungdami per „Zoom“. 
 
 

2. Kaip vyks video pristatymas, „Zoom“ ryšio patikrinimas, rezultatų paskelbimas 

ir t.t. 

 

(1) [moksleiviai/studentai → VDU atstovas] 

Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, iki nurodyto termino turi pristatyti įrašytos 

kalbos video VDU Azijos studijų centro darbuotojai Kayako Takagi.  

 

     Kalbos (video) ilgis: 

     Pradedančiųjų lygis: 300-400 ženklų (maždaug iki 2 min. trukmės)  

     Vidutinis lygis: 600-700 ženklų (maždaug 3 min. trukmės) 

     Pažengusiųjų lygis: 900-1000 ženklų (maždaug 5 min. trukmės) 

 

     Nuoroda video įkėlimui:  
 

https://forms.gle/m9NPUdQqWQc9W7Hu6 

 

   (2) Video pasidalinimas: [VDU atstovas→Hirošimos universitetas]  

Patikrinę įkeltus video, VDU darbuotojai jais pasidalins su Hirošimos universitetu. 

 

   (3) Vertinimas: [Hirošimos universitetas]  

https://forms.gle/m9NPUdQqWQc9W7Hu6


Iš VDU gautus video vertins Hirošimos universiteto vertinimo komisija. 

 

  (4) Nuorodos į „Zoom“ atsiuntimas: [Hirošimos universitetas→VDU→ konkurso 

dalyviai]  

 Išsiunčiama nuoroda į „Zoom“ kambarį, kuriame susijungs  Hirošimos universitetas, 

VDU ir konkurso dalyviai. 

 

 (5) „Zoom“ ryšio patikrinimas: [Hirošimos universitetas→VDU→ konkurso dalyviai]  

Tikrinama, ar gerai veikia „Zoom“ kambarys.  

 

 (6) Konkurso rezultatų paskelbimas: lapkričio 13 d. (šeštadienį) „Zoom“ kambaryje 

vyks konkurso rezultatų paskelbimo ceremonija. 

 

3. Vertinimas 

Dalyvių kalbas vertins specialiai sudaryta vertinimo komisija. Bus 

atsižvelgiama į kalbos turinį ir raišką. 

 

4. Dalyviai 

Dalyvauti gali Lietuvoje japonų kalbą besimokantys mokyklų mokiniai ir 

aukštųjų/aukštesniųjų mokyklų studentai. 

 

5. Tema 

Šio konkurso tema yra „Transportas” plačiąją prasme, įskaitant eismą, keliones 

ir pan. (nėra būtina savo kalbos pavadinti „Transportas“).  

 

6. Apdovanojimai (sertifikatai ir prizai) 

Pažengusiųjų lygis 

Pirma vieta: iPad Pro 11 Wi-Fi 128GB (2021), japonų kalbos ir kultūros 

programa (nuotolinė) 

Antroji vieta: kaligrafijos rinkinys, japonų kalbos ir kultūros programa 

(nuotolinė) 

 

Nuotolinė japonų kalbos ir kultūros programa  

2022 m. vasario pabaigoje–kovo pradžioje nuotoliniu būdu Hirošimos 

universiteto organizuojama programa. (Paskaitas planuojama organizuoti 

Japonijos laiku 10:00-16:30) 

 

Vidutinis lygis: 

Pirma vieta: iPad 10.2" Wi-Fi 64GB (2021) 

Antra vieta: Arbatos ceremonijos rinkinys 

 

Pradedančiųjų lygis: 

Pirma vieta: iPad mini 2019 (64 GB) WiFi 

Antra vieta: nuotraukų albumas su Japonijos vaizdais  

 

7. Pastaba 

Kalbos turi būti originalūs pačių dalyvių kūriniai.  

Dalyviai turi savo kalbas nufilmuoti. 

Reikia nufilmuoti taip, kad aiškiai matytųsi dalyvio(ės) veidas (ne iš šono ar 

nugaros). 

Filmuojant neleisti jokios muzikos (dėl jos gali nesigirdėti kalbos).  



Prieš pradėdamas savo kalbą, kiekvienas dalyvis turi pasakyti savo vardą  ir 

mokymosi įstaigos pavadinimą (tai turi būti tame pačiame video, kaip ir kalba).  

   

 

8. Klausimai, pastabos 

Jeigu turite klausimų, galite kreiptis į VDU Azijos studijų centro darbuotoją 

Kayako Takagi adresu kayako.takagi@vdu.lt. 

 

 

 


