ประกาศรั บสมัคการประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้ านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่ างชาติครั ง้ ที่23
องค์กรความร่วมมือในการฝึ กงานระหว่างประเทศ แห่งประเทศญี่ปนุ่ (JITCO) ขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทเรียงความภาษาญี่ปนเข้
ุ่ าประกวด
เรากาลังรอคอยการสมัครของท่านอยู่ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี ้

1. คุณสมบัติในการสมัคร
ผู้สมัครต้ องเป็ นผู้ฝึกงานและผู้ฝึกปฏิบตั ิงานด้ านเทคนิคชาวต่างชาติที่พานักอยูใ่ นประเทศญี่ปนในช่
ุ่
วงเวลาที่เปิ ดรับสมัคร
▼ผู้ที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเรี ยงความนี ้ในอดีต ไม่สามารถเข้ าร่วมการประกวดได้
▼ผู้สมัครสามารถส่งบทเรี ยงความเข้ าประกวดได้ ทา่ นละ 1 เรื่ อง และต้ องเป็ นบทเรี ยงความที่ไม่เคยส่งเข้ าประกวดที่ใดมาก่อน
2. ระยะเวลารับสมัคร

บทเรียงความต้ องถูกส่งถึงภายใน1 เม.ย.(พ) ~ 14 พ.ค.(พฤ) 2015

3. หัวข้ อเรื่อง อิสระ

ความรู้ สึกที่เกิดขึน้ จากการใช้ ชีวติ ระหว่ างฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านเทคนิคและฝึ กงาน
◆หัวข้ อเรื่อง◆
ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้ านเทคนิคและผู้ฝึกงาน คงจะรู้สึกได้ ถึงสิ่งต่ างๆในระหว่ างที่ฝึกปฏิบัติงานด้ านเทคนิคและฝึ กงานในญี่ปุ่น
บรรยายความรู้สึกที่เกิดขึน้ จากการใช้ ชีวิตระหว่ างฝึ กปฏิบัติงานด้ านเทคนิคและฝึ กงานในแต่ ละวันอย่ างเป็ นอิสระ
ไม่ ใช่ เพียงแค่ ในด้ านการทางานและการฝึ กงานเท่ านัน้ สิ่งที่นามาเป็ นหัวข้ อเรียงความนัน้ จะเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตประจาวันก็ได้
อีกทัง้ ชื่อเรื่ องของเรียงความนัน้ สามารถตัง้ ให้ สอดคล้ องกับเนือ้ หาได้ โดยอิสระ

※เนื่องจากในหมูผ
่ ลงานที่สมัครเข้ ามาเมื่อปี ที่ผ่านมามีหลายผลงานที่มีความคล้ ายคลึงกับผลงานที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศ

แต่ทางเราคาดหวังว่าจะได้ เห็นเรียงความที่เขียนด้ วยมุมมองที่มีเอกลักษณ์และไม่เคยมีมาก่อน

4. ภาษาที่ใช้

ภาษาญี่ปนุ่

5. รูปแบบการส่ งบทเรียงความ
บทเรียงความต้ องมีความยาว 3 หน้ ากระดาษเก็งโคโยชิ(กระดาษสาหรับเขียนบทเรียงความภาษาญี่ปน)ขนาด
ุ่
A4 ที่บรรจุตวั อักษรได้ 400 ตัวอักษร
จานวนตัวอักษรไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร (เนื ้อเรื่องของบทเรียงความ)
▼รับบทเรี ยงความที่เขียนด้ วยลายมือของผู้สมัครเท่านัน้ ไม่รับบท เรี ยงความที่พิมพ์ด้วยเครื่ องพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาญี่ปนหรื
ุ่ อคอมพิวเตอร์
ตลอดจนต้ นฉบับที่ถา่ ยเอกสาร
▼ต้ อ งเขี ย นหัว ข้ อ เรื่ อ งและชื่ อ -นามสกุล ลงบนบทเรี ย งความให้ ชัด เจน (นอกกรอบกระดาษเก็งโคโยชิ)
▼สามารถเขียนแนวตังหรื
้ อแนวนอนก็ได้
▼ไม่กาหนดการใช้ อป
ุ กรณ์เครื่องเขียน แต่ในกรณีที่ใช้ ดินสอ กรุณาใช้ ดินสอที่มีความเข้ มมากกว่าเบอร์ HB
6. วิธีการสมัคร
กรอกข้ อมูลที่สาคัญลงในใบสมัคร พร้ อมแนบบทเรียงความที่จะส่งเข้ าประกวด ส่งมายังที่อยูด่ ้ านล่าง
▼กรุ ณากรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
▼การกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร จะให้ผอู ้ ื่นกรอกแทนให้ก็ได้
▼ไม่รับสมัครทางโทรสารหรื ออีเมล

[ส่งบทเรียงความมาที]่ JITCO Essay Contest Secretariat, Training Assistance Division
4th Floor, Sumitomo Hamamatsu-cho Building, 1-18-16 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013

7. รางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม (ผู้ฝึกงาน-ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านเทคนิค 4 ท่าน) ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้ อมเงินรางวัล(5 หมื่นเยน)
รางวัลดีเด่น
(ผู้ฝึกงาน-ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านเทคนิค 4 ท่าน) ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้ อมเงินรางวัล(3 หมื่นเยน)
รางวัลดี
(ผู้ฝึกงาน-ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านเทคนิค 20 ท่าน) ใบประกาศเกียรติคณ
ุ พร้ อมเงินรางวัล(2 หมื่นเยน)
▼นอกจากผลงานของผู้ได้ รับรางวัลข้ างต้ นก็ยงั มีการคัดเลือกผลงานดีเด่นอืน
่ ๆพร้ อมมอบของที่ระลึกให้ ด้วย
▼ผลงานของผู้ที่ได้ รับรางวัลและผลงานดีเด่นอื่นๆข้ างต้ น จะได้ รับการตีพิมพ์ลงใน “หนังสือรวมบทเรี ยงความดีเด่นจากการประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปน”
ุ่
8. การประกาศบทเรียงความที่ได้ รับรางวัล
จะแจ้ งผลไปยังผู้ที่ได้ รับรางวัลผ่านทางองค์กรที่สงั กัดอยูพ่ ร้ อมทังลงประกาศในโฮมเพจของ
้
JITCO ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2014
9. อื่นๆ
(1) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคาถามใดๆ เกี่ยวกับการตัดสิน
(2) ผลงานที่ไม่ถกู ต้ องตามกติกาการสมัคร จะไม่ได้ รับการพิจารณา
(3) ข้ อมูลส่วนตัวที่กรอกลงในใบสมัครจะถูกนาไปใช้ ในขอบเขตที่จาเป็ นสาหรับการประกวดครัง้ นี ้เท่านัน้
(4) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนบทเรียงความ
(5) ลิขสิทธิ์ของผลงานทีส่ ง่ เข้ าประกวดเป็ นของ JITCO
10. ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี
Japan International Training Cooperation Organization
โทรศัพท์ : 03-6430-1183 / โทรสาร: 03-6430-1115

Essay Contest Secretariat, Training Assistance Division

