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ي مدرسة ابتدائّية بالواليات المتح
 
مة ف

ّ
دة األمريكّية من قبل سنة ونصف، طلبت معل

ي : "تالميذها أن يكملوا خطًيا الجملة التالية
ي أن تعرف معلمت 

 
."...أرغب ف

، ما د ة للمشاعر بشكل كبير عة ومثير
ّ
مة ألن كانت إجابات التالميذ غير متوق

ّ
فع المعل

ي الشبكة
 
ورة خالل ساعات قليلة، حّرك نشر اإلجابات س. تشارك جزًءا منها ف ير

.واسعة النطاق

مون من جميع أنحاء البالد هذا السؤال لتالميذهم، ما كشف عن أم
ّ
ور وّجه معل

.أزعجتهم طوال العام

ي إي: "أمثلة عن اإلجابات
 
ي أجد صعوبة ف

ت 
ّ
ي أن

مت 
ّ
ي أن تعرف معل

 
جاد التوازن أرغب ف

 ّ ي
 "، "بير  الوظائف البيتّية والنشاط الرياض 

ّ
ي أن تعرف المعل

 
 والداي أرغب ف

ّ
مة أن

ي البيت لذلك أقوم باإلزعاج مؤخًرا
 
ي أن تعرف المع"، "يرصخان ف

 
ي أرغب ف

ت 
ّ
مة أن

ّ
ل

ي الصف
 
ي سماع بعض الموسيق  ف

 
، وأرغب ف ".أحّب الموسيق 

ه 
ّ
ي نجمعها عادة عن–معت  هذا كل

ة بير  البيانات الت  تالميذنا، هناك فجوة كبير

ي يمكن قياسها كميً 
ا، وبير  قدرتنا عىل وخصوًصا البيانات التعليمّية والسلوكّية، الت 

بوّي األنسب ل الي 
ّ
.التعّرف عليهم بالفعل، ومالءمة التدخ

ح م ي مستند برس جمع البيانات عن التلميذ بشكل متكامل، وتركير  البي. يقي 
 
انات ف

 360واحد ووحيد يسّميه مستند 
ّ
مير  والمعل

ّ
ل مساحة تعطي المعل

ّ
مات والذي يشك

ب، وب  هذا تش" أخرى"إمكانية التوثيق وفحص معلومات 
ّ
جمع عن الطّل

ُ
كيل صورة ت

:شاملة أكير عن التلميذ، مثل

؟ متابعة لهواياتهم)مجاالت اهتمام التالميذ
ا
، مجموعاتهم، ماذا يثير اهتمامهم فعّل

1 مجانًاالعربيةباللغةالدروسبرامجعلىللحصولالبريدية" ِكدما"جمعيةلنشرةتسجلوا

ي "
مة عن 

ّ
ي أن تعرف المعل

 
ون كيف تعرف–" أرغب ف

تالميذكم بشكل أفضل؟ 

ي ستساعد عىل بنا 
ء عالقة مع ومجاالت أخرى غالًبا ما تكون صعبة للتصنيف، والت 

(تالميذكم

ّ للتالم: العائلة لّية مفتاًحا لفهم األداء الدراسي ل البيئة المي  
ّ
يذتشك

إطار تساعد هذه الفئة في فهم أفضل لألنشطة التي يقوم بها التالميذ خارج: أنشطة

.المدرسة

بمعلومات قد يتّم اعتبار هذا البند غير مفيد، لكن يوصى بإيجاد مساحة للمشاركة: آخر

.متنّوعة وبشكل حرّ 

ي المستند يمكنّن. "الشعور عند التالميذ بأنّهم مرئيّين360يعّزز مستند ما هي فوائد ذلك؟

جعونها، من توجيه أسئلة مباشرة حول نوع الرياضة التي يقومون بها، والفرق التي يش

ستخدم معلّمة ت–، تشرح ليسا "وحيواناتهم األليفة، إخوتهم وأخواتهم، ومجاالت اهتمامهم

".360مستند "

نّني أصغي يعرفون أ. عندما أسأل األسئلة، النظرة التي تكون في عيونهم تقول كّل شيء

فضل هل يمكن تخيّل أمر أ. "لهم، أّن أمرهم يهمني، ويصّدقون أّن هناك أهمية لحياتهم

“من ذلك؟

من كتاب
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