
Szakmai nap 

gyermekvédelmi szakemberek részére 

 

A javítóintézetünkbe letartóztatás végrehajtására befogadott fiatalkorúak átlagosan 40 %-a 

gyermekvédelmi szakellátásból érkezik, így az intézmény kapcsolati rendszerében kiemelkedő 

helyen szerepel a gyermekvédelmi gyámokkal megvalósuló együttműködés. 

A „Javítjuk a javíthatót” konferenciasorozat részeként 2020. január 29-én megrendezett 

Szakmai napunkra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársai, a Főváros és 10 

megye gyermekvédelmi szakemberei, gyámjai jöttek el.  

A megjelent 59 vendég öt előadást hallgathatott meg: 

1. Kiss Magdolna nevelő „Fotóhang” című előadása Pados Eszter nevelőnk doktori 

kutatásának eredményéről számolt be. A kutatás azt vizsgálta, hogy a 

javítóintézetünkben letartóztatásukat töltő fiatalok hogyan tudják kifejezni magukat 

fotók készítésével, továbbá, hogy a tevékenységnek milyen pedagógiai vetületei 

vannak. A fiatalok képeiből kiállítást tekinthettek meg a vendégek, „Zár(t)idő” címmel. 

2. 2019 őszén a BME GTK kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatói, valamint 

a Budapesti Javítóintézet fiataljai egy közös projekten dolgoztak öt héten keresztül. A 

közös munka eredménye „A szőlőtőkéken túl” című kisfilm, amely honlapunkon, a 

„Média” – „Rólunk szól” fül alatt nézhető meg. Dr. Blaskó Ágnes egyetemi docens a 

projektben résztvevő egyetemi hallgatóval és intézményünk egyik fiataljával beszélt a 

programról és levetítették a kisfilmet is. 

3. Juhász Péter igazgató előadásában részleteiben mutatta be a javítóintézet 

gyermekvédelmi rendszerben elfoglalt helyét, szerepét, a Budapesti Javítóintézetben 

megvalósuló szakmai munka célját, pedagógiai eszközeit, eredményeit. 

4. Kovács Buna Károly nevelési szakmai vezető előadásában felvázolta a letartóztatásba 

kerülő fiatalokat korábban ért környezeti hatásokat, a fiatalok bekerüléskor tapasztalt 

fizikai, erkölcsi, mentális állapotát, majd az erre válaszként épülő fejlesztési célokat, 

eszközöket és módszereket. 

5. Páger Pál Attila oktatási szakmai vezető előadásában ismertette szakmai egysége 

oktatási és munkafoglalkoztatási tevékenységét, beszélt az életkorukhoz képest 2-3 

iskolai osztályfokkal elmaradt fiatalok egyéni és csoportos felzárkóztatásáról, a fiatalok 

tanulás és munka iránti motivációjának felkeltéséről és az eredmények elérésének 

módszereiről.  

A szakmai nap részeként vendégeink rövid műsort nézhettek meg a fiatalok előadásában. 

Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a gyermekvédelmi gyámok észrevételeket tehessenek, és 

találkozhassanak az aktuálisan intézetünkben tartózkodó gyámoltjaikkal. A Szakmai nap végén 

Juhász Péter igazgató úr a nagyszámú érdeklődő számára „körséta” keretében bemutatta az 

intézetet, melynek keretében további szakmai kérdések megválaszolására nyílt lehetőség. 
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