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A SEED egy mozaikszó, amely angolul magot jelent (Social
and Emotional Education and Development: upscaling
awareness and skills in ECEC practice). Magyarul: a
Társas-Érzelmi Nevelés és Fejlesztés: tudatosság és
készségek terjesztése a korai nevelésben egy olyan
európai projekt, amit azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy
felhívja a kora gyermekkori oktatási és nevelési
központok figyelmét a gyerekek közösségi és érzelmi
jóllétének a fontosságára, és folyamatos támogatást
nyújtson a 2,5 – 6 éves gyerekekkel dolgozó szakemberek
számára ezen a területen. A SEED kutatásokat végzett és
fejlesztette a kora gyermekkori nevelési intézményekben
dolgozó szakemberek gyakorlatát Horvátországban,
Magyarországon, Lettországban, Norvégiában és
Hollandiában.   Magyarországon óvodákkal dolgoztunk,
de a 2,5-6 évesekkel foglalkozó nevelési intézmények
országonként eltérőek, ezért használunk átfogó
megnevezést. 
A SEED Projektet az Európai Bizottság Erasmus+
Programja támogatja – Stratégiai partnerség az iskolai
oktatásban (2017-2019).  
További információ a SEED támogatóiról és
tevékenységéről: https://partnershungary.hu/seed/

MIRŐL SZÓL A SEED PROJEKT?
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https://icdi.nl/projects/social-and-emotional-education-and-development-seed
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MIÉRT FONTOS A
TÁRSAS-ÉRZELMI
JÓLLÉT A
GYERMEKKORBAN?

ne legyen olyan hirtelen
mérges,      
nem bántana másokat,       
ki tudná fejezni az érzéseit,        
úgy játszana, ahogy a többiek,        
nem lenne egyedül, inkább
barátkozna. 

Bárcsak tudná, hogyan…

 
Ezek azok a gondolatok, amelyek a
kora gyermekkori oktatás és nevelés
szakemberei fejében járnak, amikor
azokon a gyerekeken gondolkoznak,
akikkel nap mint nap dolgoznak. Ezek
mögött az egyszerű "bárcsak…"-ok
mögött az az igazi, őszinte vágy bújik
meg, hogy a gyerekek boldogok
legyenek, és pozitív módon tudjanak
kapcsolódni másokhoz. Ugyanakkor
ez hatalmas nevelési kihívást is
jelent. Itt kezdődik a társas–érzelmi
tanulás története, és az a folyamat,
amelyen keresztül a program gyakorló
szakemberei, kiváltképp az óvoda
dolgozói támogatni tudják a gyerekeket
olyan készségek és kompetenciák
elsajátításában, melyek segítik őket az
iskolai és hétköznapi életükben. Ez
egyúttal a SEED története is.
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A SEEDs of Change - A Változás magvai
című összefoglaló irányelvek a SEED
projekt második részének eredménye,
melynek során 80 gyakorló óvodai
szakember részvételével dolgoztunk a
WANDA[1] nevű csoportreflexiós
folyamattal, hogy segítsünk nekik
megküzdeni a mindennapi kihívásokkal
a munkájuk során, és ezáltal jobban
tudják a rájuk bízott gyerekek társas–
érzelmi jóllétét támogatni. 
 
Az irányelveket olyan szakembereknek
szánjuk, akik szeretnének gyakorló
szakemberek csoportjaival együtt
reflektálni a mindennapi
munkájukra annak érdekében, hogy a
gyerekek társas–érzelmi jóllétét jobban
tudják segíteni. 
 
[1] A WANDA módszert Belgiumban
fejlesztették ki (FL) - az Artevelde
University College és a VBJK (Innovácó
a Korai Években Központ). Kézikönyvet,
oktatási segédletek gyűjteményét és más
anyagokat is kidolgoztunk, melyek több
nyelven elérhetők. Bővebb információ:
www.wanda.community

https://icdi.nl/media/uploads/downloads/seed-guidelines-full_1.pdf


MI A CSOPORTREFLEXIÓ ÉS HOGYAN SEGÍTI
ELŐ A GYEREKEK TÁRSAS-ÉRZELMI JÓLLÉTÉNEK
FEJLESZTÉSÉT?

A saját munkánkra való közös reflektálás célja az, hogy javítsuk a gyerekekkel
és családjukkal végzett szakmai munka minőségét, amelynek
eredményeképpen szélesebb körben is pozitív változásokat indítunk el.  A
reflektív pillanatok segítenek az egyéneknek és csoportoknak abban, hogy jobban
kommunikáljanak egymással, hogy fejlődjön az empátiás készségük,
visszanyerjék a motivációt a munkájukban, elkezdjenek "felfedező
hozzáállással" tekinteni a mindennapi munkájukra, és értékelni a sokféleséget.
Mindez különösen fontos a gyerekek társas-érzelmi jóllétének szemszögéből.
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MIT MONDANAK A GYAKORLÓ SZAKEMBEREK
A MINDENNAPI MUNKÁVAL KAPCSOLATOS
CSOPORTOS REFLEXIÓ EREJÉRŐL?
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1) Növeli a tudatosságot
Megtanultam más perspektívából nézni az adott helyzetet – például, a roma
gyerekek bevonásáról az iskolaelőkészítő programba – Korábban nem tudtam
elképzelni, hogyan érez ezzel kapcsolatban egy roma édesanya. 
(Óvónő, Lettország)

 
2) A "helyes" megoldás keresése helyett új szempontokat ad
Ha meg akarod változtatni azt, ahogy dolgozol, magad kell megváltoznod.
Minden rajtad múlik, azon, hogyan változol. (Óvónő, Hollandia)

 
3) Konkrét eszközt adott ahhoz, hogy folyamatosan javítani
tudják a mindennapi munkájukat – összekötve az
elmélettel
Ma az egyik gyerek bántotta a másikat, és azt mondta, hogy szándékosan tette.
Könnyebbnek találtam átlátni a szituációt és hagyni annyi időt, amennyire a
gyerekeknek szüksége volt a helyzet megoldásához. (Óvónő, Norvégia)

 
4) Fejlődési utat jelöl ki a résztvevőknek, egyéni és
csoportszinten
Meglep, hogy a folyamatról és a csoporttalálkozókról való gondolatok milyen
hosszan elkísérnek, és milyen erős az önreflexió. (WANDA facilitátor, Norvégia)

  
5) Törődik a szakemberekkel: biztonságos teret ad a
kérdések, aggodalmak, sikerek megbeszélésére
Úgy gondolom, a mindennapi munkára való közös reflektálás
megakadályozhatja a kiégést. Itt tudod adni a mindennapi feszültségeket és
kevésbé érzed magad magányosnak. (Óvónő, Horvátország)



A TÁRSAS-ÉRZELMI
JÓLLÉT ALAPELVEI A
KORA
GYERMEKKORI
INTÉZMÉNYEKBEN

gondolkodásra ösztönözni a gyakorlati szakembereket a társas-érzelmi jóllét
vonatkozásában,
jó gyakorlatokra inspirálni a kora gyermekkori szakembereket.

A Társas-érzelmi Jóllét négy SEED alapelvével a kora gyermekkori intézményekben és
a hozzájuk tartozó reflexió kérdéseivel a következőket szeretnénk elérni:                        

alapelv1.
 
A gyakorlati szakemberek hozzájárulnak
a gyermekek társas-érzelmi jóllétéhez
és figyelnek az egyéni igényeikre,
szükségleteikre és lehetőségeikre.

2. alapelv
 
A szakemberek, családok, és a közösség
más tagjai közötti tiszteletteljes partneri
viszony alapvető fontosságú a
gyermekek társas-érzelmi jólléte
szempontjából.

3. alapelv
 
A tanulási környezet biztonságos mind
fizikai, mind érzelmi szinten, és
minden gyermek számára stimuláló és
elfogadó élményt nyújt, a benti
foglalkozás során ugyanúgy, mint a
szabadban.

4.alapelv
 
Inklúzió, a sokféleség iránti tisztelet és a
nyílt kommunikáció  - ezek az irányadó
alapelvek a szakmai munka, valamint a 
 kollégákkal, gyerekekkel és családokkal
történő interakciók során.

A teljes irányelveket itt olvashatja: 
 https://icdi.nl/media/uploads/downloads/seed-guidelines-full_1.pdf
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A CSOPORTOS
REFLEXIÓ
MEGHATÁROZÓ
SIKERFAKTORAI

Az alábbiak alapvető fontosságúak abban, hogy a rendeletek alkotói és a gyakorlat
folyamatos szakmai fejlődési utat teremtsenek, és támogassák a csoportreflexiót.

IDŐ
A minőségi munkavégzés érdekében fontos, hogy legyen idő
közösen reflektálni a mindennapi munkára. Gyerekmentes órákra
(fizetett gyerekek nélküli munkaidőre) van szükség a kora
gyermekkori nevelési intézmények munkatársai számára, hogy
rendszeresen és folyamatosan tudjanak találkozni, közösen tervezni,
munkájukra reflektálni.
 
Fontos, hogy kapjunk elég gyerekmentes munkaidőt azért, hogy
összejöjjünk, reflektáljunk, tervezzünk. Általában munkaidőn túl tudunk
csak találkozni, és ez gondot okozott. (Facilitátor, Hollandia)

EGYÜTTMŰKÖDÉS
AZ INTÉZMÉNYVEZETŐKKEL
A hatékonyság érdekében az óvodák igazgatóinak bevonásával és
közreműködésével csoportreflexiós folyamatoknak kell lehetőséget
biztosítani. 
 
Nagyon fontos volt számunkra az igazgatók támogatása. Segítettek
nekünk a logisztikában, és főleg abban, hogy motiválták a kollégákat a
részvételre. (Facilitátor, Lettország)
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FOLYAMATORIENTÁLT MÓDSZER HASZNÁLATA
 
 
A csoportreflexió “folyamatorientált”. Ez azt jelenti, hogy nem lehet egy-két
találkozó után kimutatni az eredményt. Mindegyik találkozó kapcsolódik a
másikhoz, és az egyének és a csoport a folyamat során ér el fejlődést.
 
Ez a folyamat időigényes. Idő kell a fejlődéshez. 4-5 alkalom után tapasztaltunk 
változást: mélyebbre mentünk, nehezebb esetek
kerültek elő, könnyebb volt megnyílni a többiek előtt (Facilitátor, Horvátország)

A FACILITÁTOR KULCSFONTOSSÁGÚ
 
A csoportreflexió folyamatában a facilitátornak nagyon fontos a szerepe.
Ő az, aki megteremti a párbeszéd és részvétel biztonságos és
kihívásokkal teli légkörét.  Facilitátorokat kell képezni azért, hogy jól
tudják vezetni a csoportreflexió folyamatát. 
 
Aza légkör, amit a facilitator teremtett, nagyon fontos volt: meghallgattak
minket – rájöttem, milyen nagy erőforrást jelent a meghallgatás nehéz esetek
megoldásában. Nem kell mindenáron megoldást kínálni, néha nincs
szükségünk megoldásra, csak arra, hogy valaki törődjön velünk, és
meghallgasson. (Óvónő, Magyarország)
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A FACILITÁTOROK TÁMOGATÁSÁNAK
MEGSZERVEZÉSE
A facilitátorok szerepe kihívásokkal teli, érzékeny feladat, ezért
támogatni kell őket. A szupervíziómódszere, vagy más olyan
segítség, ahol a facilitátorok találkoznak és tanulócsoportot
alkotnak, segíti őket abban, hogy egymástól tanuljanak és elmondják
egymásnak a kérdéseiket és kételyeiket
 
Az online szupervíziók facilitátorok számára nagyon hasznosak voltak.
Lehetőséget kaptunk a közös tanulásra, és egészében véve növelte az
önbizalmukat WANDA facilitátorokként. (Facilitátor, Horvátország)

AZ ALULRÓL-FELFELÉ
MEGKÖZELÍTÉS  NÉPSZERŰSÍTÉSE
 
Amikor a gyakorlatra reflektálunk, az alulról–felfelé megközelítés
hatékony, mert abból indul ki, hogy maguk a résztvevők mit tartanak
fontosnak a saját tapasztalatuk alapján. 
 
Az tetszett, hogy magunkból indultunk ki, a saját gyakorlatunkból. Nem
elvont elméletekkel, hanem konkrét elakadásokkal dolgoztunk.
(Óvónő, Norvégia)
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ÖSSZEGZÉS
Az szakmai munkát összefogó irányelveknek és az kora gyermekkori szervezeteknek lehetővé kell
tenni a munkatársak számára azt, hogy kérdéseket tegyenek fel, gazdagítsák és megújítsák a
saját pedagógiai gyakorlatukat. 
Az irányelvek kidolgozóinak és szervezeteknek a felelőssége, hogy megteremtsék a feltételeket
ahhoz, hogy a munkatársak rendszeresen találkozhassanak és közösen reflektáljanak a saját
gyakorlatukra. Ez létfontosságú, különös tekintettel a gyermekek társas-érzelmi jóllétére.  
A csoportos reflexió segítségével az gyakorlati szakemberek (óvónők, dajkák, pszichológusok,
szociális munkások, intézményvezetők) tisztábban látják a saját szakmai szerepüket a gyermekek
és családok életében. Fejlődik az empátiás készségük, és jobban értékelik a mások nézeteit és
elismerik mások érzéseit.

 

                                                     
Ezek ‘a változás magvai’, melyek jelentős hatást tudnak gyakorolni a kisgyermekek társas és érzelmi
jóllétére a kora gyermekkori nevelési intézményekben, Európaszerte.
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A SEED Projektet az Európai Bizottság Erasmus Plus programja (Iskolai Oktatás,
KA2) támogatja. Ennek a kiadványnak az Európai Bizottság által való támogatása

nem terjed ki a tartalom írásában való részvételére. A tartalom kizárólag a
szerzők nézeteit tükrözi, és a Bizottságot nem terheli felelősség a kiadványban
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