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                                                       CHỦ ĐỀ CUỘC THI  

 

       GIỚI THIỆU BẢN THÂN  

“Jikoshoukai – Làm chủ tương lai”  

自己紹介―じこしょうかい 

_________________ 

I. MỤC ĐÍCH  

- Với mục đích thúc đẩy “Tinh thần học tập, rèn luyện khả năng giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật” 

của các bạn sinh viên và học viên của TT Việt Nhật VJEC của trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 

TP.HCM.  

- Cuộc thi sẽ khơi dậy lòng yêu thích tiếng Nhật- Ngôn ngữ tượng hình- ngôn ngữ của một đất nước 

Mặt trời mọc - Xứ sở hoa anh đào lộng lẫy khi xuân về- Đất nước tuyệt đỉnh khoa học công nghệ – 

Đất nước với tiêu chuẩn công nghiệp 5S chinh phục và ứng dụng lan tỏa mọi nơi- Đất nước với 

những con người có tinh thần Samurai trung hậu kiên cường làm cả thế giới phải nghiêng mình cúi 

chào ngưỡng mộ.  

- Nhằm mục đích khuyến khích và phát huy khả năng tự tra cứu thông tin, tự học các phần mềm, là 

công cụ phục vụ cho học tập và làm việc của sinh viên, trong quá trình học tập ngôn ngữ  cuộc thi 

sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các sinh viên khi tham gia. 

- Qua cuộc thi TT Việt Nhật VJEC sẽ tìm kiếm được các bạn sinh viên và học viên có năng lực tiếng 

Nhật để bồi dưỡng bạn trở thành “ Nguồn nhân lực chất lượng cao “- “ Expertise +1” những “Chuyên 

gia công nghệ+1” – tràn đầy năng lực, luôn tự tin nắm trọn một tương lai đích thực. 

(*) Ý nghĩa tên chương trình:  “Jikoshoukai”-  “Làm chủ tương lai”: 

                                                      自己紹介―じこしょうかい  

                              có nghĩa là Giới thiệu bản thân sẽ giúp bạn Làm chủ tương lai  

              “Giới thiệu bản thân” luôn được ưu tiên dạy trong những phần đầu khi học ngoại ngữ, đây là kỹ 

năng quan trọng quyết định sự thành công của bạn trong cuộc sống và trong nghề nghiệp.  

                Tham gia cuộc thi sẽ giúp sinh viên tự tin về mình và giới thiệu cho người đối diện là những 

người bạn trong trường,  trong nhóm, trong lớp,  giới thiệu cho nhà tuyển dụng, các đối tác hợp tác 

trong trong công việc, trong thực hiện dự án, cung cấp những thông tin liên quan đến bản thân mình, 

để bắt đầu một cuộc hội thoai hoặc một mối quan hệ giúp thành công trong cuộc sống. 

         Với mong muốn dạng hóa các hoạt động cho sinh viên đặc biệt trong thời gian học online, cuộc 

thi sẽ giúp các em luyện tập sự tự tin của bản thân trước camera và trước nhà Phỏng vấn học bổng 

đi thực tập, nhà  tuyển dụng  trực tiếp thông qua Internet. 

               Nếu bạn có phần giới thiệu bản thân “xịn” sẽ giúp bạn tự tin về mình và để 

lại ấn tượng rất tốt cho người đối diện ngay từ buổi gặp đầu tiên từ đó có thể mở 

ra cho bạn rất nhiều cơ hội làm chủ cuộc đời làm chủ tương lai của bạn trong cuộc 

sống và trong sự nghiệp. 

II. THÔNG TIN CUỘC THI  

1. Đối tượng tham gia:  

- Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các học viên học tại VJEC lớp tối. 

http://www.vjec.hcmute.edu.vn/
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2. Nội dung thi: Sinh viên chuẩn bị bài giới thiệu bản thân(học thuộc) và quay video  giới thiệu bản 

thân có thể kết hợp trình chiếu slides. 

Bài dự thi hợp lệ:  nộp 02 nội dung   

                  1- Quay video thí sinh giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật (quay video dưới dạng khổ 

ngang). Video có thời lượng  tối đa 3 phút 

                  2- Gửi file nội dung trình bày trong video (Word, PDF hoặc PPT,..)  

Đặc biệt: Video có chèn phụ đề tiếng Việt sẽ được cộng thêm điểm. 

Video clip gửi dự thi là clip gốc, có chất lượng tốt, hình ảnh và âm thanh rõ ràng, đảm bảo tính 

chân thực.   

      3. Lịch trình cuộc thi                       

       *Giai đoạn 1: Nhận tác phẩm dự thi: 09/08/2021 – 15/11/2021. 

Các bạn thí sinh sẽ lên kịch bản quay Video. 

Các thí sinh tham gia sau khi hoàn thành tác phẩm dự thi của mình thì sẽ lưu Google Drive.  

Copy điền link vào biểu mẫu : https://bom.to/1fKrFM33u3w9c6  

*Giai đoạn 2: Chấm sơ khảo Video (15/11/2021 – 25/11/2021) 

Ban giám khảo sẽ tiến hành đánh giá, kiểm duyệt trước về mặt âm thanh, hình ảnh và nội dung. 

          Các tiêu chí chấm điểm theo từng mục sau: 

BGK- DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN CHẤM ĐIỂM  

Video quay chất lượng tốt (độ nét, âm thanh, ánh sáng) 5 

Nội dung giới thiệu  về bản thân đầy đủ và sinh động có file đính kèm sinh động và có phân tích 

quan tâm của bản thân – điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức( SWOT) 

5 

Phát âm tiếng Nhật rõ  5 

Trang phục lịch sự, phong thái tự tin 5 

Video có sáng tạo 5 

  *Giai đoạn 3: Doanh nghiệp Nhật bản  cùng BGK chấm  thi  (26/11/2021 – 10/12/2021) 

   Kết quả dự kiến công bố vào 24/12/2021. 

 4. Quyền lợi tham gia & cơ cấu giải thưởng: 

- Sinh viên CLC Việt nhật thực hiện cuộc thi là 01 bài kiểm tra bài tập về nhà và được cộng điểm 

quá trình trong môn tiếng Nhật. 

 - Tất cả sinh viên tham gia sẽ được cộng 03 (ba) điểm rèn luyện theo quy định của nhà 

trường. 

- Cơ cấu giải thưởng: 

+ 01 giải Nhất: Giấy khen + 500.000đ (tiền mặt) + Voucher giảm 30% khóa 

học tiếng Nhật tại VJEC;  

+ 01 giải Nhì: Giấy khen + 400.000đ(tiền mặt)  + Voucher giảm 25% khóa học tiếng 

Nhật tại VJEC; 

+ 02 \Giải Ba: Giấy khen 300.000đ + Voucher giảm 20% khóa học tiếng Nhật tại VJEC; 

+ 05 giải Khuyến khích: 200.000đ + Voucher giảm 10% khóa học tiếng Nhật tại VJEC 

(*) Voucher không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác. 

III- THỜI HẠN NHẬN BÀI THI :      24h00  ngày 15/11/2021 

Công bố kết quả và trao giải dự kiến  ngày  24/12/2021 

GIÁM ĐỐC TT VIỆT NHẬT VJEC  

PGS. TS Trần Thu Hà  
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