
كيف يستفيد الطالب واملدارس من SEL؟

هل تدوم فوائد SEL بعد املدرسة؟
نعم. يساعد SEL على غرس املهارات الضرورية في مكان العمل في اجليل القادم من املوظفني.

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

العاطفية مثل إدارة العواطف والتحكم في االنفعاالت وحل املشكالت 
والتعاطف.

تُظهر الدراسات أن هذه املهارات ميكن أن تساعد على حتسني األداء األكادميي وتقليل 
السلوكيات االجتماعية السلبية مثل التنمر وخلق مناخ إيجابي في الفصل الدراسي 

واملدرسة.

ما هو  ®Second Step للمدارس املتوسطة؟
إدارة العواطف

التحكم في االنفعاالت

حل املشكالت

التعاطف

تعزيز
املهارات االجتماعية العاطفية

السلوك االجتماعي اإليجابي

األداء األكادميي

منع
املشكالت السلوكية

السلوك العدواني

االضطراب العاطفي

قم بزيارة ParenTeenConnect.org للحصول على مشورة اخلبراء حول 
املوضوعات الشائكة التي يتعرض لها املراهقون والبالغون في حياتهم.

املهارات الالزمة لالستعداد للعمل
حل املشكالت املعقدة	 
التفكير النقدي	 
اإلبداع	 
إدارة األشخاص	 

التنسيق مع اآلخرين	 
الذكاء العاطفي	 
احلكم واتخاذ القرارات	 
توجيه اخلدمات	 

التفاوض	 
املرونة املعرفية	 
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األسرة العزيزة،

إن ما نوده هو النجاح لطفلك في املدرسة ويعني هذا 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 حتديات التعلم واتخاذ قرارات جيدة 

وإدارة العواطف القوية واالنسجام مع اآلخرين.

سنبدأ هذا األسبوع في تطبيق  ®Second Step للمدارس املتوسطة وهو أحد برامج التعلم االجتماعي العاطفي )SEL( القائمة 
على البحث املصممة لتحسني مهارات الطالب االجتماعية العاطفية مثل إدارة العواطف والتحكم في االنفعاالت وحل املشكالت 

والتعاطف. ُصممت مهارات ومفاهيم برنامج Second Step ملساعدة الطالب داخل املدرسة وخارجها. تتضمن هذه املهارات 
واملفاهيم:

العقليات واألهداف: يتعلم الطالب كيفية تطوير عقلية النمو وتطبيق االستراتيجيات القائمة على البحث لتحديد 
األهداف في حياتهم االجتماعية واألكادميية.

التعرف على التنمر واملضايقات: يتعلم الطالب كيفية التعرف على التنمر واملضايقات والتصدي للتنمر بشكل 
آمن والرد بشكل مناسب على املضايقات.

األفكار والعواطف والقرارات: يتعلم الطالب كيفية إدراك العواطف القوية واألفكار غير املفيدة وتطبيق 
االستراتيجيات إلدارة عواطفهم وتقليل الضغط.

إدارة العالقات والصراعات االجتماعية: يتعلم الطالب استراتيجيات تطوير العالقات الصحية واحلفاظ عليها 
وتبني وجهات النظر والتعامل مع الصراعات.

إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن  ®Second Step للمدارس املتوسطة، يُرجى عدم التردد في التواصل معي ملعرفة املزيد من 
املعلومات. نشكرك على دعمك ونحن نعمل على بناء مجتمع مدرسي آمن وداعم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
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