คู่มือประกวดภาษาจีนระหว่ างโรงเรียนมัธยมศึกษาทัง= โลก

“ส่ องแสงให้ วยั รุ่น สนุกกับการเรียนภาษาจีน”
ครัEงทีห= นึ=งโดยสถาบันการค้ าระหว่ างประเทศ มหาวิทยาลัยภาษาต่ างประเทศปักกิง=

๑. ชื# อการประกวด: ประกวดภาษาจีนระหว่างโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทัง: โลก ครั=งที:หนึ:งโดยสถาบันการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปั กกิ:ง
๒. หัวข้ อการประกวด: ส่ องแสงให้ วยั รุ่น สนุกกับการเรียนภาษาจีน
๓. ผู้จดั งาน: สถาบันการค้ าระหว่ างประเทศ มหาวิทยาลัยภาษาต่ างประเทศปักกิง#
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปั กกิ:ง（ต่อไปจะใช้ชื:อย่อว่า BFSU） สถาปนาขึ=นเมื:อปี ค.ศ. 1941 เป็ น
มหาวิยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้อยูใ่ น โครงการ 211 โครงการ 985 ซึ:งเป็ นโครงการการ
สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยชั=นนําในประเทศจีนของรัฐบาล นอกจากนี= ยังเป็ นมหาวิทยาลัยที:อยูใ่ น
โครงการการสร้างมหาวิทยาลัยชั=นนําและวิชาชั=นนําระดับโลก
สถาบันการค้าระหว่างประเทศเป็ นหนึ:งในสถาบันที:ใหญ่ที:สุดของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
ปั กกิ:ง และเป็ นสถาบันที:มีมุมมองแบบโลกาภิวตั น์ ปั จจุบนั นี=มีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชาวจีน
ประมาณ 1,000 คน นักศึกษาต่างชาติที:เรี ยนระดับปริ ญญา 600 คนจาก 80 กว่าประเทศ ในด้านการ
เรี ยนการสอน สถาบันยืนหยัดในการสอนหนังสื อเป็ นทั=งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื:อให้นกั เรี ยน
สามารถเลือกรู ปแบบที:เหมาะสมที:สุด
๔. จุดประสงค์ : ให้นกั เรี ยนมัธยมที:เรี ยนภาษาจีนทัว: โลกมีโอกาสแสดงความสามารถด้านภาษาจีนและ
ส่ งเสริ มการแลกเปลี:ยนทางวัฒนธรรมทัว: โลก
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๕. เวลาการประกวด:
(๑)

รอบคัดเลือก:



วันที: 17-21 ตุลาคม สมัครเข้ารอบคัดเลือก และส่ งงานวิดีโอตามหัวข้อที:ระบุ



วันที: 28 ตุลาคม ประกาศรายชื:อที:เข้ารอบชิงชนะเลิศและหัวข้อการพูดสุ นทรพจน์

(๒) รอบชิงชนะเลิศ:


วันที: 19-20 พฤศจิกายน (เวลาสุ ดท้ายจะประกาศในภายหลัง)

๖. ข้ อกําหนดของการประกวด


นักเรี ยนมัธยมต้นและมัธยมปลาย (อายุ 14-20 ปี ) ทัว: โลกที:ไม่ใช่สญ
ั ชาติจีน



นักเรี ยนที:ได้เรี ยนภาษาจีนไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัว: โมง หรื อได้เรี ยนภาษาจีนเป็ นหนึ:งปี ขึ=น

๗. โปรแกรมการประกวด:
(๑)

การประกวดจะเน้นในเรื: องต่อไปนี=



ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน



ความสามารถในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในทางปฏิบตั ิ

(๒) ขั=นตอนการประกวด:
การประกวดแบ่งเป็ นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ


รอบคัดเลือก: เข้าร่ วมโดยส่ งวีดีโอ (17-21 ตุลาคม)

ส่ งวิดีโอที:บนั ทึกตามข้อระบุไปยัง ibsbfsu.international@gmail.com โดยตั=งชื:อหัวเรื: องอีเมลเป็ น
"การประกวดภาษาจีน IBSBFSU + สัญชาติ (ของผูเ้ ข้าประกวด) + ชื:อและนามสกุลในหนังสื อ
เดินทาง(ของผูเ้ ข้าประกวด)"


รอบชิงชนะเลิศ:
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พูดสุ นทรพจน์ออนไลน์ 3-5 นาที กับ Q&A 3-5 นาที (เกี:ยวกับเนื=อหาของการพูดสุ นทรพจน์และความรู ้
ภาษาจีน)
๘. เนืPอหาการประกวด:
(๑)

เนื=อหาในรอบคัดเลือก
๑.๑ รู ปแบบ: วิดีโอคําปราศรัย
๑.๒ หัวข้อ
หัวข้อรอบคัดเลือก（เลือก 1 หัวข้อ）
บ้านเกิดของผม/ฉัน

องค์ประกอบจีนรอบตัวผม/ฉัน

เรี ยนภาษาจีน รู ้จกั เพื:อนทัว: โลก

ใจใหญ่แค่ไหน ทางไกลแค่ไหน

ครู ภาษาจีนของผม/ฉัน

อักษรจีนที:สนุกสนาน

๑.๓ ข้อกําหนดของวิดีโอ
u

ผูเ้ ข้าประกวดต้องบันทึกวิดีโอตามลําดับ การแนะนําตัว การพูดสุ นทรพจน์

u

ความยาวของวีดีโอไม่ควรเกิน 3 นาที

u

การแนะนําตัวต้องมีชื:อ อายุ สัญชาติ และโรงเรี ยน เวลาแนะนําตัวเองไม่ควรเกิน 1 นาที

u

ผูเ้ ข้าประกวดต้องเปล่งเสี ยงให้ดงั และชัดเจน

โดยมีหวั ข้อที:โดดเด่นและมุมมองที:

ชัดเจน
๑.๔ ข้อกําหนดรู ปแบบวิดีโอ
u

ถ่ายวิดีโอแบบแนวนอน ขนาด 16：9

u

รู ปแบบวิดีโอคือ MP4 พิกเซลไม่นอ้ ยกว่า 720x 576 และขนาดวิดีโอไม่เกิน 150M

u

พื=นหลังวิดีโอควรเป็ นสี ขาวหรื อสี ทึบ แนะนําให้บนั ทึกในห้องที:เงียบสงบ

๑.๕ เอกสารที:ตอ้ งพร้อม
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u

แบบฟอร์มใบสมัคร (โปรดดูไฟล์แนบ 1)

u

แบบฟอร์มประกาศ (โปรดดูไฟล์แนบ 2)

u

สําเนาหนังสื อเดินทางเล่มล่าสุ ด 1 ชุด (ในรู ปแบบ JPG ขนาดไม่เกิน 1M)

u

ภาพถ่ายชีวติ ส่ วนตัว 1 ภาพ (ในรู ปแบบ JPG ขนาดไม่เกิน 1M)

(๒) เนื=อหาในรอบชิงชนะเลิศ
๑.๑ รู ปแบบ: พูดสุ นทรพจน์สดออนไลน์ (แพลตฟอร์ม: Zoom)
๑.๒ ระยะเวลา: พูดสุ นทรพจน์ 3-5 นาที กับ Q&A 3-5 นาที (เกี:ยวกับเนื=อหาในการพูดสุ นทร
พจน์และความรู ้ภาษาจีน)
u

ผูเ้ ข้าประกวดต้องแนะนําตัวเองไม่เกิน 1 นาที (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ชื:อ อายุ สัญชาติ
โรงเรี ยน และงานอดิเรก)

u

เลือกหนึ:งในหัวข้อที:ระบุ เตรี ยม PPT และคําพูดล่วงหน้า แล้วพูดให้เสร็ จภายในเวลาที:
กําหนด

u

กรรมการตัดสิ นจะถามคําถามตามเนื=อหาสุ นทรพจน์ของผูเ้ ข้าประกวด

๙. รางวัล
(๑)

เงินรางวัล



รางวัลทีห# นึ#ง: 1,000 CNY



รางวัลทีส# อง: 800 CNY



รางวัลทีส# าม: 500 CNY

(๒) รางวัลอื:น


เกียรติบัตร: ผูเ้ ข้าประกวดที:ชนะจะได้รับเกียรติบตั ร



รางวัลทีห# นึ#ง: รับทุนการศึกษา 100%ของค่าเล่าเรี ยนในปี แรก ถ้าสมัครหลักสู ตรระดับปริ ญญา
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ตรี ที:สอนเป็ นภาษาจีนที:มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปั กกิ:ง (มูลค่า 26,000 CNY)


รางวัลทีส# อง: รับทุนการศึกษา 80%ของค่าเล่าเรี ยนในปี แรก ถ้าสมัครหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
ที:สอนเป็ นภาษาจีนที:มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปั กกิ:ง (มูลค่า 20,800 CNY)



รางวัลทีส# าม: รับทุนการศึกษา 50%ของค่าเล่าเรี ยนในปี แรก ถ้าสมัครหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
ที:สอนเป็ นภาษาจีนที:มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปั กกิ:ง (มูลค่า 13,000 CNY)



รางวัลการเข้ าร่ วม: ผูเ้ ข้าประกวดทุกคนที:เข้าสู่ รอบรองชนะเลิศจะได้รับใบรับรองการเข้าร่ วม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

และหากพวกเขาสมัครหลักสู ตรระดับปริ ญญาของมหาวิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศปั กกิ:ง ค่าธรรมเนียมการสมัคร (มูลค่า 800 CNY) จะได้รับการยกเว้น
ทางสถาบันการค้าระหว่างประเทศเป็ นฝ่ ายมอบรางวัลข้างต้น ผู้เข้ าประกวดสามารถเลือกรางวัลเงิน
สดและรางวัลทีไ# ม่ ใช่ เงินสดเพียงรายการเดียวเท่ านัPน

และเพื:อปรับปรุ งอัตราการรับสมัครของ

ทุนการศึกษา โปรดติดต่อสํานักงานรับสมัครแห่งสถาบันเรา (solbridge@bfsu.edu.cn) เพื:อได้รับ
คําอธิบายมากยิง: ขึ=น การสมัครเข้าศึกษาในเดือนกันยายนของทุกปี ต้องกรอกใบสมัครให้เสร็ จก่อน
วันที: 15 มิถุนายนของปี นั=น
*สิ ทธิ% ในการตีความขัน2 สุดท้ ายเป็ นของสถาบันการค้ าระหว่ างประเทศ

มหาวิทยาลัย

ภาษาต่ างประเทศปั กกิEง
๑๐. ข้ อมูลการติดต่ อ
โทร: 0086-10-88816563
อีเมล์ : ibsbfsu.international@gmail.com / solbridge@bfsu.edu.cn
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ไฟล์ แนบ 1 แบบฟอร์ มใบสมัคร
第一届北外国商杯世界中学生汉语比赛报名表
Application Form
The 1st IBS BFSU Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students
点亮青春 . 汉语有约
Bright Youth，Fun Chinese

【基本信息 Basic Information】
中文姓名/Name (in Chinese, if applicable):

_

护照用名（英文）/Name as on Passport (in English)：
姓/Surname:
名/First Name:
出生日期/Date of Birth: 日/Day

月/Month

出生地点/Place of Birth: 国家/Country:

城市/City:

证件号码/ID No.:

国籍/Nationality:
男/Male: □

年/Year

女/Female: □

第一语言/First Language:

第二语言/Second Language:

电话/Tel:
电子邮件/E-mail:

【受教育情况/Educational Background】
学校

在校时间
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Name of middle school / high school

From/To

你是在哪里学习的汉语? Where did you learn Chinese?
初中/高中 middle school / high school
培训学校 training school

□

□

其他 others □
请列出你学习过汉语的学校的信息 Please list the names of the schools/language institutions that you learn Chinese:
序号 No.

学校名

学校邮箱

School Name

School Email

学校网址/FB 页面
(Website or Facebook of the
school)

学校 1

School No. 1

学校 2

School No. 2

学校 3

School No. 3

学校 4

School No. 4

学习汉语时间/How long have you been learning Chinese?:
是否曾经在中国学习/生活 Have you studied/lived in China before？ 是 Yes □ 否 No □
如果是，多长时间/If yes, for how long?: ____________________________________________
是否参加过其他汉语比赛/Have you participated in other Mandarin Chinese Competition(s)?
是 Yes □ 否 No □
如果是，请列出比赛名称/If yes, please list the names of the Competition(s): ________________
是否在其他汉语比赛中获奖/Have you won any prizes in the other Mandarin Chinese Competition(s)?
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是 Yes □ 否 No □
如果是，请列出奖项名称/If yes, please list the names of the prizes: _______________________
_______________________________________________________________________________
其他报名材料/Other documents required (Please make sure the following documents are submitted and ticked)
护照复印件/Copy of the Passport Photo Page （JPG 格式，且不超过 1M / JPG file, less than 1M）
个人生活照一张/One Photo （JPG 格式，且不超过 1M / JPG file, less than 1M）
请将本申请表、相关报名材料、签字后的声明以及参赛作品同时发送至 ibsbfsu.international@gmail.com，
邮件主题统一命名为“北外国商汉语比赛+国籍+护照姓名”
Please submit your video with the Application Form, required application documents and signed Declaration Form at the same time. And please name the
subject of the email as “IBS BFSU Chinese Proficiency Competition + your nationality + passport name”
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ไฟล์ แนบ 2 แบบฟอร์ มประกาศ
声明/Declaration Form

本人自愿报名参加第一届北外国商杯世界中学生汉语比赛，并郑重作出声明，承诺遵守如下
规则:
I am willing to participate in the 1st IBS BFSU Chinese Proficiency Competition for Foreign Secondary School Students and I hereby declare that
1. 按照比赛规定填写报名表，且确认所有信息真实、有效。
I have completed the Application Form duly and the information provided is true and correct.
2．本人完全理解并同意比赛实施方案等相关规定。愿意遵守所有与之相关的规则，承担因违
反相关规则产生的后果。
I fully understand and agree to comply with the competition guidelines & rules concerned and will bear the consequences of any violation against the rules.
3．本人参选过程中的声音、行为等将被录音录像，比赛组委会和（或）其指定单位有权在节目
制作和（或）相关宣传中无偿使用上述资料。
I authorize the Competition Organizing Committee and/or parties designated by the Competition Organizing Committee to take photos and digital
recordings of me and my performances during the competitions and the use of any of these materials in any and all media for programming and/or
promotional purposes and I understand and agree that I will not receive any payment for the publications.

选手签字/Signature of the applicant:

日期/Date:
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