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שבוגריה היו עתידים להיות מורים. , אוניברסיטה ללימודי הוראה היא הייתה 1902ה בסיטאת האוניברכשהקימו  

."ספר למורים-בית"בתור  מפורסמת ניתן ללמוד אך האוניברסיטה עדייןבהמשך התווספו עוד מקצועות ש  

 נק ומפואר, מלא בצמחייה הפארקים.הקמפוס ע .הטבעת השנייה(הוא בלב בייג'ינג ) של האוניברסיטה המיקום 

כנהוג בסין הקמפוס מתחלק לצפון, דרום, מזרח ומערב. וכך בעצם ניתן להתמצא באוניבריסטה, אם תשאל 

יווני האוויר. רוב הסיכוים שיכוון אותך לפני כ  - 2סטונדט סיני איפה נמצא בניין הלימודים מס'   

כמובן שיש תחנות אוטובוס  יג'ינג.ינחשבות בבהאוניברסיטה נחשבת לאחת האוניברסיטאות הכי לדברי המורים,  

בקרבת האוניברסיטה. באופן כללי המיקום מצוין וקרוב לכל אטרקציות המרכזיות בביג'ינג מה שחוסך זמני מטרו ו

חנו רגילים אליהם הם לא המרחקים הסינים, וכשאני אומרת מה שכן צריך לקחת בחשבון שהמרחקים שאנ נסיעה.

דק' )לא לדאוג,  20-15 לפחות שיש תחנות אוטובוס קרובות או תחנות מטרו זה אומר שיש מרחק הליכה של

(.עד התחנה אופניים רכב עלמתרגלים ממש מהר ותמיד אפשר ל  

שזה בעצם המעונות של כל מקבלי  13 יש מספר מעונות לזרים בתוך הקמפוס, לי יצא לגור במעונות מ'ס 

( שלהם ולכם התנאים 2שהמלגה מכסה את המחייה )יש גם את מעונות מ'ס גרים כל הסטודנטים  בהם המלגות,

התאימו. מה שכן במעונות שלי השירותים והמקלחת משאר המעונות אבל לי באופן אישי התנאים  הם פחות טובים

ביים.ולא היו שירותים מערהיו מחוץ לחדר,   

יש גם  מיטה, ארון, שולחן כתיבה ושירה לכל אחד.החדר הוא חדר הוא חדר די מרווח ומיועד לשני אנשים יש 

כל יום רביעי אפשר להחליף מצעים.מרפסת שמש שבה ניתן לתלות את הכביסה. בתוך הארון יש כספת.   



 דקות הליכה מהמעונות, למרות הקמפוס די גדול בניין הלימודים והמעונות של  -5בניין הלימודים נמצא כ

 וכל מה סופר, חנות כלי כתיבה, המון דוכנים של אוכלהסטונדטים הזרים נמצאים די קרוב. בתוך הקמפוס יש 

ם חדרי אוכל בהם הסטונדטי 6-5. בנוסף יש בערך על מנת להתקיים בקמפוס מבלי לצאת ממנו שצריך בעצם

אוכלים בדרך כלל. על מנת לאכול בחדר אוכל ובכלל אופן התשלום בקמפוס כולו הוא בעזרת כרטיס סטודנט, 

  כאשר יש עמדות טעינה ברחבי הקמפוס.

. ברמות 12עד  8רמות המתחילות לומדים מבבדרך כלל שעות ביום.  4הלימודים עצמם די אינטנסיביים, 

את הרמה בה תלמדו קובע להיות גם חלונות ארוכים בין השיעורים. המתקדמות יותר המערכת משתנה ויכולים 

לרמה נמוכה יותר בלי בעיה, אבל אם אתם שאותו עושים ממש לפני תחילת הלימודים. אפשר לעבור  ציון המבחן

הלימודים מעניינים ומגוונים, יש  מרגישים שקל לכם מדי ואתם רוצים לעלות רמה אז חייב לעשות מבחן נוסף.

על מנת שכל חברי הכיתה יוכלו להכיר אחד את השני, הרבה מצגות שיש להציג לכיתה, משימות בקבוצות  הרבה

סוגי שיעורים: קריאה  4והרבה שיעורי בית בהם תצטרכו להקליט את עצמכם ולשלוח למורה. ברמת העיקרון יש 

  האזנה, דיבור ועיתון )ברמות היותר מתקדמות(.וכתיבה, 

מצד  העולם. כן יש את הענייןה צעירים מכל 'של האוניברסיטה נורא נחמד, אווירה של חבר וואיהבאופן כללי ה

שאתם  , כלומר בימים הראשוניםשבהתחלה פחות תומכים או מסבירים איך ומה עושים מבחינה לוגיסטיתהאונ' 

שזה עובר מהר  טיחבמגיעים, רוב הסיכויים שתרגישו שאתם לא יודעים לאן ללכת ומה לעשות, אבל אני יכולה לה

תזכרו שכל החברה החדשים  מאוד ותוך שבוע ימים תדעו איפה כל דבר נמצא ותמצאי חברה להיות איתם.

מרגישים בדיוק כמוכם והם גם מפוחדים ומתביישים לגשת ולדבר ראשונים...אז טיפ ממני...פשוט תעשו את הצעד 

  הראשון! 

אפשר ש , מהיות בחינם שבהם ניתן להשתתף ללא עלותהאונ' מארגנת המון ימי תרבות, כנסים השתלמו

 להתחבר להמון אנשים חדשים.

באופן כללי, באמת לא מדובר במשהו שהוא קל, כן קשה וכן יש הרבה דברים שצריך להתרגל אליהם...אבל, תמיד 

תזכרו בשביל מה הגעתם. במידה והגעתם במטרה להעמיק בלימודי הסינית, הקדישו לזה זמן, עשו את כל שיעורי 

ד לבלתי אפשרי אבל זה משפר את הבית והמטלות. אני יודעת שלקרוא עיתון בסינית נשמע ממש ממש קשה ע

רמת הקריאה וכתיבה באופן מאוד משמעותי! דברו יותר סינית, ברחוב, במוניות, בכל מקום והזמדנות תרגלו את 

הסינית שלכם. ודבר אחרון, תזכרו שלימודים זה חשוב אבל לנוח לא פחות חשוב, גם טיול ויציאה מהבית יכולים 

סינים שלכם. אז... להיות הזדמנות מעולה לתרגל את ה  

加油！                             

  

 

 


