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Az EMMI Budapesti Javítóintézet 2016. év tavaszán, a „Diagnózis” címmel 

megszervezett konferenciával indította el a „Javítjuk a Javíthatót” címmel 

szakmai műhelysorozatot, aminek nyitásaként szerveztünk. A konferencia a 

problémák feltárására az aktuális diagnózis megfogalmazására fókuszált. 

A szakmai találkozás alkalmával, csoportos és négyszemközti beszélgetéseken 

felvetődött, hogy az egyes problémacsoportok szakterület specifikus kérdéseinek 

megvitatására és továbbgondolására is szakmai teret kellene létrehozni. 

Mindezek okán, folytatásként szeretnénk lehetőséget biztosítani a 

javítóintézetekben, a speciális gyermekotthonokban és más zárt intézményi 

környezetben zajló gyógypedagógiai tevékenység specifikumainak 

átbeszélésére. 

 

A sorozat második állomásaként „Gyógypedagógus speciális helyzetben” 

címmel, szakmai műhelyt szervezünk, ahol reményeink szerint őszintén tudunk 

beszélni a szakterületet érintő nehézségekről, kihívásokról, jó módszerekről. 

 

2016. szeptember 27-.-én, Javítjuk a Javíthatót konferenciasorozat részeként, zárt 

intézményekben dolgozó gyógypedagógus kollégák számára gyógypedagógiai műhelymunka 

került megrendezésre, az EMMI Budapesti Javítóintézetben. 

A konferenciasorozat első része az áprilisban létrejött Diagnózis, és több szakmai beszélgetés 

is arra hívta fel a figyelmet, hogy a szakmát érintő kérdésekről, kihívásokról, szerepekről 

szükség volna professzionális körben beszélni és közösen gondolkodni. 

A műhelybeszélgetésen valamennyi társintézmény gyógypedagógusai részt vettek. 

A program Juhász Péter Igazgató Úr köszöntőjével kezdődött, amelyben elmondta, 

hogy a konferenciák és a diagnosztika funkciója nagyon fontos, a szakmai munka 

megalapozásának tekintetében. Kifejtette az oktatás nélkülözhetetlenségét, úgy említi, mint a 

peremhelyzetről való kitörés lehetőségét. A zárt intézmény falain túli életre nevelésben 

véleménye szerint, a gyógypedagógusnak híd szerepe van, amelyet nagyon fontosnak tart.  

A műhelymunka vitaindítóját dr. Méhesné Jakucs Anna, az EMMI Budapesti 

Javítóintézet gyógypedagógusa instruálta, amelyben beszélt a gyógypedagógus speciális és 

változó szerepéről. Az aktuális, szakmát érintő kérdésekkel gondolatot ébresztett. 

A csoportmunka és a hangulat feloldása érdekében Pados Eszter, az EMMI Budapesti 

Javítóintézet gyógypedagógusa, egy név-memorizálós, ismerkedős játékot vezetett a 

kollégáknak, amellyel egy kis betekintést is adott az intézményben folyó pszichopedagógiai 



csoportfoglalkozás eszköztárából. Az ismerkedést egy prezentációs előadás követett, 

amelyben bemutatta az EMMI Budapesti Javítóintézetben folyó gyógypedagógiai munkának 

részeit, nehézségeit, kihívásait, jó módszereit. A társintézmények kollégái megosztották saját 

intézményükben folyó tapasztalataikat az előadással kapcsolatban.  

A műhelymunka során felmerültek a szakmát érintő új kihívások. Megfogalmazódott, 

hogy a jelenleg ellátott fiatalok intenzív megváltoztak, az új generációs problémák, másfajta 

információfeldolgozás, az újfajta szintetikus drogok romboló hatása újfajta eszközrendszert és 

megoldást kíván a velük foglalkozó szakemberek számára. Továbbá arról is szó esett, hogy 

szükséges a diagnosztikus eszközök és módszerek fejlesztése, korszerűsítése is. 

Művészetterápia és a gyógypedagógiai határán címmel tartott előadást Lipka Péter, az 

EMMI Budapesti Javítóintézet terapeutája, leendő gyógypedagógusa. Mesél intézményben 

betöltött szerepéről, és arról, hogyan találta meg a Rap és a terápia kapcsolatát, ami által a 

gyerekek kapcsolódni tudnak a művészethez, a fejlesztéshez, és a terápiához. Elmondása 

szerint a Rap, egy olyan nyelv, amin keresztül a fiatalok mesélni tudnak; érzelmekről, 

fájdalomról, szerelemről, családról, bűnről, függőségről, traumákról. Mivel minden emberben 

van egy vágy, hogy megmutassa magát, ezért véleménye szerint, a Rap, amely az életük 

eseményeit narratívába helyezi, egy jó motiváló eszköz lehet a fejlesztésre. Egy 

esettanulmány ismertetésén keresztül bemutatta módszerét, és a folyamatot, hogy miként 

szolgálhat terápiás, logopédiai és komplex gyógypedagógiai fejlesztés eszközeként. 

Mészárosné Nagy Angéla, az EMMI Budapesti Javítóintézet nevelési-szakmai 

vezetője, gyógypedagógusa széles tapasztalattal rendelkezik a zárt intézményben folyó 

fejlesztésről, gyógypedagógia munkáról. A nap eseményeit moderálta és kézben tartotta, a 

nap végén összegezte a szakmai munkát, a megfogalmazódó igényeket, gondolatokat. 

A műhelymunka szinopszisaként megfogalmazhatjuk, hogy a zárt intézményben folyó 

gyógypedagógiai munkára széles körben és területen szükség van. Több társintézményben 

tapasztalható, hogy a gyógypedagógus kollégák, dolgozói létszám hiányában, szaktanári 

feladatokat látnak el, a fejlesztés és a terápia rovására. Vélelmezhető, hogy nem mindenhol 

dolgoznak team munkában, amire igényük volna. Egyes intézményben kimondásra került, 

hogy a gyógypedagógus szerepe és feladatköre nem tisztázott. Szupervízóra, szakmai 

kapcsolattartásra, megújulásra volna szüksége a speciális intézményekben dolgozó 

gyógypedagógusoknak. 

Megállapításra került, hogy új diagnosztikai eszközökre volna szükség a hatékony 

vizsgálati eljáráshoz, mivel a speciális intézményekbe kerülő korosztály, és a 

gyermekösszetétel változása megkívánja a korszerű mérőeszközöket. Ennek érdekében 



egységes gyógypedagógiai diagnosztikus eljárás, egy protokoll kidolgozásán gondolkoznak a 

munkatársak. 

A további, gyógypedagógus szereppel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében, és a 

szakma hatékony munkájának fejlesztésének elősegítése érdekében Pados Eszter egy kutatás 

keretében kérdőívet készített és vesz fel a tárintézmények gyógypedagógusaival. 

Ennek a kérdőív feldolgozása lenne a következő műhelymunka vitaindítója, mivel a kérdőív 

felépítése is a szakmát érintő nehézségekre szeretne betekintést kapni. 

A műhelymunka hozadékaként, létrejött egy email és telefon kapcsolathálózat, amely 

elősegíteni kívánja az élőbb, mindennapi kapcsolattartást, a hatékonyabb munkavégzést, a 

dokumentumok áramlását, a szakmai problémák esetén pedig az azonnali ventiláció és a 

tanácsadás lehetőségét. 

A szakmai műhely megállapodott abban, hogy lehetőség szerint félévente biztosan 

összeülne és eszközöket, módszereket keresne, és egyéb problémákat vitatna meg.  

 A visszajelzések alapján, a kollégák számára a szakmai nap hasznosnak, innovatívnak 

bizonyult. 

 

Képek a műhelymunkáról 



/A fotókat dr. Méhesné Jakucs Anna készítette/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


