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                            Realização do Seminário do "Global Stage Fukuoka - os Fukuoka Kenjinkai que estão ativos pelo mundo"      
Este ano vieram três palestrantes de Kenjinkai do exterior, onde ministraram oito palestras em escolas da província. Os 

palestrantes explicaram “A importância de perseguir seus sonhos e o significado de alcançar o exterior”, para cerca de dois 

mil alunos que escutaram atentamente com os olhos brilhando. Além disso, foi uma ótima oportunidade para muitas 

pessoas conhecer a atuação no exterior de pessoas de Fukuoka e sobre o Fukuoka Kenjinkai no exterior. Ao pessoal do 

Kenjinkai, muito obrigado pela cola colaboração. 

 

Palestrante: Presidente do Nanka Fukuoka Kenjinkai, Sr. Nobuyuki Soh 
 (Presidente da Empresa de Consultoria de Negócios). 

Tema: “Voe para o mundo! Processo para o sonho”, Desafio em Estágio Global. 

(1) Data：16/09/2015 (Quarta-feira) 

Local：Colégio Joji de ensino fundamental médio de Fukuoka 

(2) Data：17/09/2015 (Quinta-feira) 

Local：Colégio Jogakuin de ensino fundamental e médio de Fukuoka 

Tema: “Jovens, vão em busca da costa oeste”, Japoneses que sobrevivem na Califórnia.  

(3) Data：18/09/2015 (Sexta-feira) 

Local：Fukuokaken Kokusai Kouryu Center - Kokusai Hiroba 

 

Palestrante: Holanda Fukuoka Kenjinkai, Sra. Yoshie Mera 
(MERA MEDIA & MAKE-UP- Diretora representante). 

(1) Data：09/12/2015 (Quarta-feira)  Local：Universidade Seinan Gakuin. 

Tema：“Dicas para carreira global”, ex 

 - comissária de bordo e experiência como comissária chefe de bordo. 

(2) Data：10/12/2015 (Quinta-feira) Local:Colégio Futaba de ensino fundamental e médio de Fukuoka  

Tema：“Desafio para o cenário global”, o que é possível nesse momento como estudante.  

Cinco segredos para viver feliz. 

(3) Data：14/02/2016 (Domingo) Local：Fukuokaken Kokusai Kouryu Center-Kokusai Hiroba.  

Tema：“O país que as crianças sentem-se as mais felizes do mundo – Os segredos da Holanda”  
 

Palestrante：：：：Diretora do Hawaii Fukuoka Kenjinkai, Sra. Mayumi Miyahara  

(Representante do Global Education Center of Hawaii, produção de fita) 

(1) Data：21/01/2016(Quinta-feira) Local：Fukuokaken Kokusai Kouryu Center - Kokusai Hiroba.  

Tema：“Nascendo no Hawaii”, O que alcancei superando os desafios. 

(2) Data：28/01/2016(Quinta-feira) Local：Universidade de Mulheres de Fukuoka. 

Tema：“O que alcancei superando os desafios”, Nascendo no Hawaii. 
 

      Os 10 bolsistas da província de Fukuoka terminaram o seu um ano estudos....                                                                                                        
 

Os 10 bolsistas da província de Fukuoka concluíram um ano de estudo e retornaram com segurança para suas casas. 

Durante um ano de estudo eles aprimoraram os conhecimentos e experimentaram diversas coisas da Cultura Japonesa. 

Além disso, os bolsistas tiveram a oportunidade explicar sobre o Kenjinkai e os países de origem para a população de 

Fukuoka no Fukuokaken Kokusai Kouryuu Center - Kokusai Hiroba. No dia 13 de março, foi realizado a cerimonia de 

entrega de certificados de conclusão, juntamente com a festa de despedida, onde estavam presentes, os professores 

responsáveis e várias pessoas essenciais que os ajudaram. Eles apresentaram seus estudos e puderam com os que estavam 

ali presentes, lembrar-se dos acontecimentos desse ano que passou e se despedirem. Temos os relatórios das atividades 

dos bolsistas de Fukuoka no site da Fundação Internacional de Intercâmbio de Fukuoka. Visite o nosso site! 

http//:www.kokusaihiroba.or.jp/ 
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【Sra. Miyahara】 

【13 de março : Cerimônia de despedida】 

【Sra. Mera】 


