JFBKK 主催 スースーアイデア広場 応募規定

รายละเอียดการรับสมัคร “สู้ ๆ ไอเดียสแควร์”
2021 年 9 月 (เดือนกันยายน

)

2021 年 12 月 赤字部分改訂 (แก้ไขเพิมเติมตามอักษรสีแดง ณ เดือนธันวาคม

)

このたび、国際交流基金バンコク日本文化センター（JFBKK）では、日本語教師の皆さまが、
オンライン授業に関するアイデアを共有し、意見交換する場として「スースーアイデア広場」
を開催することといたしました。日本語教育に関心がある方なら、どなたでも応募できます。
オンライン授業に関するアイデアを動画（3 分以内）で送ってください。
応募者の方には、参加証明書を発行し、参加記念品をプレゼントいたします。
また、優秀作品を後日表彰予定です。みなさんのご応募をお待ちしています。

เจแปนฟาวน์เดชัน กรุงเทพฯ จัด “สู้ ๆ ไอเดียสแควร์” ขึนเพือให้อาจารย์ภาษาญีปุ่ นได้รว่ มแลกเปลียนความคิดเห็น
เกียวกับการเรียนการสอนออนไลน์ซงกั
ึ นและกัน จึงขอเชิญทุกท่านทีสนใจเกียวกับการเรียนการสอนภาษาญีปุ่ นสมัคร
โดยส่งคลิปไอเดียเกียวกับการสอนออนไลน์ (ความยาวไม่เกิน 3นาที) ผูท้ ร่ี วมส่งคลิปไอเดียจะได้รบั ใบประกาศนียบัตร
พร้อมของทีระลึกจากเจแปนฟาวน์เดชัน สําหรับผูท้ ีได้รบั รางวัลชนะเลิศ เจแปนฟาวน์เดชันจะมอบรางวัลให้ในภายหลัง
1. ผู้จัด
เจแปนฟาวน์เดชัน กรุ งเทพฯ (JFBKK)

1. 主催
国際交流基金バンコク日本文化センター
（JFBKK）
2. 目的
オンライン授業に関するアイデアを共有する
ことで、日本語教育に関心がある方がお互い
に学び合うことを目的とします。
3．対象者
日本語教育に関心がある方なら、
どなたでも応募できます。
応募は、一人一作品までです。
※ タイ国外在住の方も応募できます。
ただし、参加記念品はタイ国内に住所が
ある方のみにお送りします。

4．作品内容
オンライン授業に関するアイデアを、
3 分以内の動画でご紹介ください。
※ 著作権、肖像権にご注意ください。
営利目的の応募はできません。

オンライン授業でどんな課題があったか、
その課題に対するアイデアの内容、
その成果（あるいは期待される成果）等を
まとめてご紹介ください。
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2. จุดประสงค์
เพือให้ทกุ ท่านทีสนใจการเรียนการสอนภาษาญีปุ่ น
ได้เรียนรูร้ ว่ มกันจากการแชร์ไอเดียการสอนออนไลน์
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
ทุกท่านสามารถสมัครได้ หากมีความสนใจในการเรียน
การสอนภาษาญีปุ่ น โดยส่งได้ 1 คลิป ต่อ 1 ท่าน
※ ท่านทีมีถินพํานักในต่างประเทศสามารถ
สมัครได้ แต่เจแปนฟาวน์เดชัน กรุ งเทพฯ จะส่ง
ของทีระลึกให้แก่ผทู้ มีี ทอยู
ี ใ่ นประเทศไทยเท่านัน
4. รายละเอียดเกียวกับผลงานทีส่ง
นําเสนอไอเดียการเรียนการสอนออนไลน์ดว้ ยคลิปวิดีโอ
ความยาวไม่เกิน 3 นาที
※ โปรดระวังเรืองลิขสิทธิต่าง ๆ
ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผูส้ มัครทีมีเป้าหมายเชิงธุรกิจ
เนือหาในวิดีโอจะประกอบด้วยปั ญหาทีท่านพบในการ
สอนออนไลน์ และไอเดียในการแก้ไขปั ญหานัน
พร้อมทังนําเสนอผลของการทดลองใช้ไอเดียนัน
(หรือผลทีคาดว่าจะได้รบั )
ตัวอย่างประเภทไอเดีย
- แนะนําการทําสือ
- วิธีการใช้สอที
ื มีอยู่

◆オンライン授業に関するアイデアの例
・自作教材の紹介
・既存教材の活用方法
・ゲームやアクティビティ等の教室活動
・教室環境デザイン、クラスの雰囲気づくり

- กิจกรรมในชันเรียน เช่น เกม กิจกรรมต่างๆ
- การออกแบบเพือสร้างบรรยากาศในชันเรียน
สามารถชมตัวอย่างผลงานได้จากลิงก์ดา้ นล่าง
https://padlet.com/nihongojfbkk/8q1tnsuda8gcu8sf

こちらで作品例をご覧いただけます
https://padlet.com/nihongojfbkk/8q1tnsuda8gcu8sf

5.ภาษาทีใช้ในคลิปวิดีโอ
ภาษาญีปุ่ น หรือภาษาไทย

5．作品の使用言語

日本語、タイ語どちらでも構いません。

6.ขันตอนการเข้าร่วม
1. อัพโหลดวิดีโอลงบน YouTube
2. ใส่ลงิ ก์และหัวข้อลงใน Google Form
(ดูรายละเอียดที 7.วิธีการสมัคร)
3. หลังจากตรวจสอบแล้ว JFBKK จะอัพโหลด
วิดีโอลงบน Padlet “สู้ ๆ ไอเดียสแควร์”
ทีใช้เผยแพร่เฉพาะกลุม่
4. การถามตอบและแลกเปลียนความคิดเห็น จะทํา
บน Padlet ในช่วงเวลาทีกําหนด
5. ผลงานทีชนะเลิศ JFBKK จะมอบรางวัลให้ภายหลัง
และจะเผยแพร่ YouTube ในช่องของ
เจแปนฟาวน์เดชัน กรุงเทพฯ เป็ นระยะเวลา 1 ปี

6．参加手順

1． 応募作品の動画を各自YouTubeに
アップロードしてください。
2． YouTubeのリンクと必要事項を
Google Forms（7.応募方法参照）に
入力してください。
3． JFBKKで応募内容を確認後、
「スースーアイデア広場」用の
Padletのページで限定公開します。
4． 質疑応答や意見交換は、公開期間中に
Padletのコメントを使って行います。
5． 優秀作品は後日表彰し、JFBKKの
YouTubeページで1年間公開します。
7．応募方法

7.วิธีการสมัคร
ระหว่างวันที 25 ก.ย. ถึง 20 ธ.ค. 2564 ม.ค.
โดยกรอกข้อมูลลงใน Google Form ด้านล่าง

期間：2021 年 9 月 25 日（土）
～2021 年 12 月 20 日（月）
2022 年 1 月 31 日（月）

https://forms.gle/EsmJDPAtX2TLyWP67

以下の Google Forms にご入力ください。

https://forms.gle/EsmJDPAtX2TLyWP67

8． Padlet での公開方法
期間：2021 年 11 月 25 日（木）

～2022 年 1 月 25 日（火）
2022 年 2 月 28 日（月）
応募作品は、すべて以下の Padlet で限定公開し
ます。
https://padlet.com/nihongojfbkk/9rmq3mt7q50v
i65m

ただし、著作権などに問題があった場合、
公開をお断りすることがあります。
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8.การเผยแพร่บน Padlet
ระยะเวลา: 25 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค. ก.พ. 2565
คลิปวิดีโอผลงานทังหมดทีส่งมาจะเผยแพร่บน Padlet
ตามลิงก์ดา้ นล่าง ยกเว้นคลิปทีมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
https://padlet.com/nihongojfbkk/9rmq3mt7q50
vi65m

9．参加証・参加記念品

参加証明書（E-certificate）を応募者全員に
発行いたします。
参加記念品を応募者に郵送でお送りします。
※ 参加記念品の郵送は、タイ国内に住所が
ある方に限ります。

9.ใบเกียรติบตั รและของทีระลึก
JFBKK จะมอบใบเกียรติบตั ร(E-certificate)ให้แก่
ผูส้ มัครทุกท่าน
ส่วนของทีระลึกจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย ์
※เฉพาะผูท
้ มีี ทีอยูใ่ นประเทศไทยเท่านัน
10. รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศจะมอบให้ในงานสัมมนาทีจะจัดใน
วันที19 กพ.2564
ผลงานรางวัลชนะเลิศจะเผยแพร่บน YouTube ของ
เจแปนฟาวน์เดชัน กรุงเทพฯ หลังจากทีได้รบั
ความยินยอมจากเจ้าของผลงาน โดยมีระยะเวลา
เผยแพร่ 1 ปี

10．優秀作品の表彰
2 月 19 日（土）実施（予定）のセミナーにて
優秀作品を表彰し、賞品を贈呈いたします。

優秀作品は、応募者に確認後、
JFBKK の YouTube ページで
1 年間公開予定です。

11. ติดต่อสอบถาม

11．お問い合わせ先

Tel: 0-2261-7500-4
Email : jldseminar@jfbkk.or.th

Tel: 0-2261-7500-4
Email : jldseminar@jfbkk.or.th
作品例

応募フォーム

以上
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