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من مرحلة الروضة حتى الصف اخلامس
درس واحد في كل أسبوع	 
5 دروس في كل وحدة	 
اإلجمالي: 20 درس لكل صف دراسي	 

كيف يستفيد الطالب واملدارس من SEL؟

منعتعزيز

النجاح األكادميي	 
االرتباط باملدرسة	 
مناخ مدرسي آمن ومحترم	 

السلوكيات اإلشكالية	 
السلوكيات املعادية 	 

للمجتمع
نبذ األقران	 

االندفاع	 
اإلجناز األكادميي 	 

املنخفض

 ®Second Step للمدارس االبتدائية هو أحد برامج التعلم االجتماعي 
العاطفي )SEL( القائمة على البحث املصممة لتحسني مهارات الطالب 

االجتماعية العاطفية، مبا في ذلك عقلية النمو وحتديد األهداف وإدارة 
العواطف واللطف والتعاطف وحل املشكالت.

تظهر الدراسات أن هذه املهارات ميكنها دعم األداء املدرسي للطالب 
وتعزيز السلوكيات االجتماعية اإليجابية وتقليل املشكالت السلوكية 

مثل التنمر.1، 2 ميكن أيًضا أن تخلق برامج SEL مناخات إيجابية في الفصل 
الدراسي واملدرسة.3

يتم تدريس برنامج Second Step للمدارس االبتدائية داخل الفصل 
الدراسي، جلميع الطالب، ويساعد الطالب على تطوير مجموعة مشتركة 

من املهارات واالستراتيجيات التي ميكن ممارستها واستخدامها وتعزيزها 
في جميع أرجاء اجملتمع املدرسي، مبا في ذلك املنزل.
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الصف الرابع، الوحدة 4، الدرس Good Problem-Solver ،16 )طريقة جيدة حلل املشكالت(مرحلة الروضة، الوحدة الثانية، الدرس We Can Feel Calm ،9 )نستطيع أن نشعر بالهدوء(
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األسرة العزيزة، 

إن ما نوده هو النجاح لطفلك في املدرسة وهذا يعني تقدمي الدعم والتشجيع في جميع مراحل تطوره. على الرغم من أن التفوق في 
الفصول األكادميية أمر مهم، فإن األطفال يحتاجون أيًضا إلى اكتساب مهارات للتغلب على التحديات في مجال التعلم واتخاذ قرارات جيدة 

وإدارة العواطف القوية واالنسجام مع اآلخرين. 

في هذا األسبوع، سنبدأ  ®Second Step للمدارس االبتدائية، وهو أحد برامج التعلم االجتماعي العاطفي القائمة على البحث املصممة 
لتحسني مهارات األطفال االجتماعية العاطفية. ُصممت مهارات ومفاهيم Second Step ملساعدة األطفال داخل املدرسة وخارجها. 

ستعمل أربع وحدات على تغطية ما يلي:

عقلية النمو وحتديد األهداف: يتعلم األطفال كيفية إبالء االنتباه والتحكم في عوامل التشتت وتطوير عقلية النمو وتطبيق 
استراتيجيات حتديد األهداف على حياتهم االجتماعية واألكادميية.

إدارة العواطف: يتعلم األطفال كيفية حتديد العواطف وتسميتها واستخدام استراتيجيات إدارة العواطف—مبا في ذلك إدارة 
الضغوطات بالنسبة للطالب األكبر سنًا—لتهدئة املشاعر القوية.

التعاطف واللطف: يتعلم األطفال كيفية إدراك اللطف والتصرف بلطف والتعاطف مع اآلخرين وتبني وجهات نظرهم وإدراك 
األفعال اللطيفة والتعاطف كعناصر مهمة لبناء العالقات واحلفاظ عليها.

حل املشكالت: يتعلم األطفال كيفية حتديد املشكلة واإلشارة إليها والتعرف على ما إذا كانت املشكلة عارضة أم ال واستخدام 
 :STEP عملية حل املشكالت

Say the problem :S )اإلشارة إلى املشكلة( 
Think of solutions :T )التفكير في احللول( 

Explore the outcomes :E )استكشاف النتائج( 
Pick a solution :P )اختيار حل( 

ستتلقى مراسالت أسبوعية من معلم الطفل ملساعدتك في تعزيز أسلوب Second Step ومهاراته وأهدافه في املنزل. إذا كانت لديك 
أي أسئلة بشأن Second Step للمدارس االبتدائية، يُرجى عدم التردد في التواصل معي أو مع معلم طفلك ملعرفة مزيد من املعلومات. 

نشكرك على دعمك ونحن نعمل على بناء مجتمع مدرسي آمن وداعم. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،


