
 
 

 איך תכירו את התלמידים שלכם טוב יותר?   –"הייתי רוצה שהמורה תדע עלי" 

"הייתי רוצה לפני כשנה וחצי, ביקשה מורה בבית ספר יסודי בארה"ב, מתלמידיה להשלים בכתב את המשפט הבא: 

לשתף את חלקן  המורהדים היו כה בלתי צפויות ומרגשות, מה שהביא את תשובות התלמי שהמורה שלי תדע...".

, פרסום התשובות הניע תהליך רחב היקף. מורים מכל קצוות הארץ שאלו את תלמידיהם את ספורות שעות בתוךברשת. 

שהמורה אותה השאלה, מה שחשף  דברים שהטרידו את התלמידים לאורך כל השנה. דוגמאות לתשובות: "הייתי רוצה 

שלי תדע שאני מתקשה לאזן שיעורי הבית לפעילות הספורטיבית"; "הייתי רוצה שהמורה תדע עלי שההורים שלי 

צועקים בבית ולכן אני מתפרץ ומפריע לאחרונה"; הייתי רוצה שהמורה תדע שאני אוהבת מוסיקה והייתי שמחה שנשמע 

 קצת מוסיקה בכיתה".

בין הנתונים שאנו אוספות בד"כ על התלמידים שלנו, בעיקר לימודיים  ער עצוםשיש  –המשמעות  של כל זה 

מדוד ולכמת, ובין היכולת שלנו להכיר אותם באמת, ולהתאים להם התערבות חינוכית והתנהגותיים, נתונים שאפשר ל

 נכונה.

 - 360גיליון  -קורא  אבגיליון אחד ויחיד לו הו לרכזאת הנתונים ו למיד בשלמותו,תלאסוף נתונים על המ.ברס מציע 

המהווה מרחב בו המורות יכולות לתעד ולבחון מידע "אחר" הנאסף על התלמידים וכך ליצור תמונה שלימה יותר של 

 כגון:  התלמיד

)מה באמת מעניין את התלמיד? מעקב אחר תחביבים, אוספים, ותחומים אחרים הקשים  תחומי עניין של התלמידים

 בד"כ למיון וסיווג, שיסייעו לכם ביצירת קשר עם תלמידיכם(.

 הסביבה הביתית מהווה גורם מפתח בתפקוד הלימודי של התלמידים.  משפחה:

 עוסקים התלמידים מחוץ למסגרת בית הספר. קטגוריה זו תסייע לכם להבין טוב יותר באילו פעילויות פעילויות:

 סעיף זה עלול להיחשב כחסר תועלת, אך מומלץ להעניק מקום לשיתוף במידע מגוון באופן חופשי. אחר:
 

"הגיליון מאפשר לי לשאול את התלמידים  מחזק את תחושת הנראות של התלמידים. 360גיליון    למה זה טוב?

רט בו הם עוסקים, קבוצות שהם אוהדים, חיות המחמד שלהם, אחים ואחיות, שאלות באופן ישיר אודות ענף הספו

. "כשאני שואלת את השאלות, המבט על פניהם אומר את 360ותחומי העניין", מסבירה ליסה, מורה המשתמשת בגיליון 

 הכל. הם יודעים שאני מקשיבה להם, שהם חשובים לי והם מאמינים שלחייהם יש חשיבות". 

 לדמיין משהו טוב יותר מזה? אפשרהאם 
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