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בתמצית הסמינר ללובלין, פולין, בו השתתפה המשלחת של המכללה במסגרת פרוייקט  ןאנו שמחות לעדכ

 ממנו חזרנו בימים האחרונים., ProMentorsהאיחוד האירופאי 

 JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLINהאוניברסיטה המארחת )השותפה בפרוייקט אף היא( 

 ביקורים במערכת החינוך המקומית ואף כנס בינלאומי.שילבה בסמינר ימי עיון, 

 להלן קישור לתוכנית הכללית:

https://docs.google.com/document/d/1sWszG22xUg4A0ubzg1ianitFEgJiAEth/edit 

 

בתחומים הייחודיים של פיתוח   ייצגו את המכללהחברות המשלחת, בתוכן מסגל יחידת "פורשים כנף", 

 הכשרת חונכים במסגרות של חממות יישוביות וקורסים של התואר השני בקמפוס. 

לאומי שכותרתו היתה: -במסגרת הכנס הבין  

INTERNATIONAL CONFERENCE MENTORING IN TEACHER TRAINING: AGENTS – ASPECTS – 

ASPIRATIONS LUBLIN, JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN   

יוצגה המכללה בשלוש הרצאות שונות שעסקו בתהליכי הערכה של קורסי חונכים חדשים שפותחו במסגרת  

 (.10, 8, 7)הרצאות ה להוראה לכניסבעזרת היחידה הפרוייקט 

 

http://www.beitberl.ac.il/
https://docs.google.com/document/d/1sWszG22xUg4A0ubzg1ianitFEgJiAEth/edit
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בביקור המרגש גם התרשמנו מהסולידריות כלפי אוקראינה  במרחבים ציבוריים ופרטיים, ומקליטת פליטים 

ם. כך, למשל,  בצילום מגן ילדים קתולי בלובלין נראים לצד דגלי פולין גם דגלי אוקראינים ומשפחותיה

 אוקראינה שמייצגים את זהות הילדים הפליטים שנקלטו בו. 

 

 

 

 שהוסב למלון על ידי יזםלשעבר,  על מדרגות הכניסה של ישיבת חכמי לובליןצטלמו חברות המשלחת ה

בצילום לפי הסדר מימין לשמאל: ד"ר אורלי אוריון ליור, ד"ר אילנה דרור, ד"ר דליה עמנואל נוי, ד"ר ישראלי. 

לת יריב.רימונה כהן,  ד"ר  אווה דומאגאטה זייצ'ק  מאוניברסיטה המארחת , ד"ר אינה בן אורי ואי  

http://www.beitberl.ac.il/
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ההזדמנות יוצאת הדופן להציג וללמוד עוד על אופני החונכות למורים חדשים כפי שהללו באים לידי זו הייתה 

  כללה שלנו. מותת ביטוי לפיתוחים הייחודיים ב ביטוי במקומות נוספים בעולם

ProMentors    מסגל הפרוייקט 
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