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ארגון  )The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning( CASELמציע גישה מערכתית להטמעה של
למידה חברתית־רגשית בבתי הספר .על פי גישה זו ,כדי לטפח יכולות חברתיות־רגשיות בקרב התלמידים ולשפר יכולות
אקדמיות שלהם ,על בית הספר להציע סביבת לימודים שפועלת בהתאם לאינדיקטורים הבאים:

הוראה ישירה
של SEL

כל התלמידים משתתפים בשיעורים ייעודיים בנושא  SELומקבלים
הזדמנויות תרגול — נאותות מבחינה התפתחותית ומותאמות מבחינה
תרבותית.

שילוב SEL

נוסף על שיעורים ייעודיים בנושא  ,SELבתוך ההוראה משולב תוכן
הקשור לנושא זה .השימוש בפדגוגיות אינטראקטיביות ושיתופיות
מאפשר תרגול מתמשך של מיומנויות  SELומחזק הוראה ולמידה של
תוכן אקדמי.

אקלים תומך
בבית הספר
ובכיתה

סביבות הלמידה בבית הספר ובכיתה הן תומכות ,מותאמות מבחינה
תרבותית ,נאותות מבחינה התפתחותית ומתמקדות בבניית קהילה.
הסכמות משותפות מכוונות את האינטראקציות בין אנשי הצוות,
התלמידים ,המשפחות ובעלי העניין .הסכמות אלה משפיעות על הנורמות
ועל שגרות בית הספר ,וקובעות את הטון לתהליכי הלמידה.

נוער:
פעילות
ומעורבות

הצוות משלב את התלמידים בתפקידים של פותרי בעיות וקובעי החלטות,
ומציע להם הזדמנויות להשפיע על ההוראה ולחזק את אקלים בית הספר.
התלמידים נוטלים תפקידי מנהיגות בתוך קהילת בית הספר ,ומשתתפים
בלמידה המשלבת התנסות מעשית ופרויקטים למען הקהילה.

התמקדות ב־SEL
ובמערכות יחסים
אצל מבוגרים

אנשי הצוות נהנים מהזדמנויות סדירות לטפח את המיומנות החברתית,
הרגשית והתרבותית שלהם ,לשתף פעולה זה עם זה ,לבנות אמון
במערכת היחסים ולשמור על קהילה חזקה .הם מתמקדים בפיתוח
קשרים עם תלמידים ומאפשרים להם ללמוד ולתרגל מיומנויות הקשורות
למערכות יחסים.

משמעת תומכת

המדיניות והפרקטיקות הקשורות למשמעת הן מחכימות ,משקמות,
מתאימות מבחינה התפתחותית ונאכפות באופן הוגן.

רצף של תמיכות
משולבות

הלמידה החברתית והרגשית משולבת כיחידה אחת ברצף של תמיכות
אקדמיות והתנהגותיות ,שמטרתן לוודא שכל צורכי התלמידים נענים
כהלכה.

מערכות לשיפור
מתמשך

צוותי המנהיגות של בית הספר מתכננים מראש את הלמידה החברתית
והרגשית ומדברים עליה .ברמה הבית־ספרית ,נאספים נתונים המשמשים
לשיפור מתמשך של המדיניות ,המערכות והפרקטיקות הקשורות ללמידה
זו — בדגש על הוגנּות.

בהוראה

בכיתה
בבית הספר
במשפחה בקהילה

שותפות אותנטית
עם המשפחה

המשפחות וצוות בית הספר מקבלים הזדמנויות סדירות ומשמעותיות
לבנות מערכות יחסים ולשתף פעולה כדי לתמוך בהתפתחות החברתית,
הרגשית והאקדמית של התלמידים.

שותפויות
מערכתיות
עם הקהילה

צוותי בית הספר ושותפים בקהילה עובדים בתיאום בכל הקשור לשפה,
לאסטרטגיות ולתקשורת הנוגעות למאמצים וליוזמות הקשורים ל־,SEL
כולל בזמן שמחוץ לבית הספר.

