
Hallgatók és önkéntesek az EMMI Budapesti Javítóintézetben 

 

2019. évben ismét számos felsőoktatási intézmény hallgatója és önkéntes segítő kapcsolódott 

be intézményünk tevékenységébe.  

A hozzánk érkező hallgatók betekintést nyernek intézményünk szakmai munkájába, gyakorlati 

tapasztalatot szereznek és szerencsés esetben később, új munkaerőként jelentkezhetnek 

javítóintézetünkben. Gyakorlatuk során megismerik a különböző szakmai egységek 

munkájának elméleti alapjait és bekapcsolódnak a mindennapi tevékenységükbe is. Az adott 

felsőoktatási intézményben tanult szakoknak és az előírt követelményeknek megfelelően 

foglalkozásokat és tanórákat tartanak a fiataloknak, ami önmagában is színesebbé teszi a 

gyerekek iskolai életét. A hallgatói jelenlét intézetre gyakorolt további pozitív hozadéka, hogy 

„behozzák” a felsőoktatási intézetekben frissen tanult legújabb módszertani és technikai 

elemeket, amelyekből munkatársaink is profitálhatnak. A hallgatók intézeti jelenlétének 

eredményeként előtérbe került a projekt alapú oktatás is. Intézményünk a felsőoktatás több 

területéről fogadott hallgatókat, főként szociális, gyógy- és fejlesztőpedagógia szakról érkeztek 

hozzánk. A hallgatók fogadása, képzése, gyakorlatuk eredményes letöltése valamennyi szakmai 

egységtől nagy odafigyelést, nyitottságot és együttműködést igényel, mindemellett mindegyik 

fél számára olyan előnyökkel jár, ami a jövőre nézve is indokolja a felsőoktatási intézetek 

hallgatóinak intenzív jelenlétét az intézetünkben. Ebbéli véleményünket erősítik a hallgatók 

visszajelzései, mint pl.: 

  „Féltem, hogy mi fog történni velem az intézményben, lesznek-e beszólások, 

kötekedések..., de egyik sem következett be, mindenki nagyon kedves volt és segítőkész.”.  

  „A növendékek egyáltalán nem voltak ellenségesek, hanem kérdeztek, tisztelettudók 

voltak. Ha nem tudtam volna hol vagyok, akkor azt hittem volna, hogy egy kollégiumban 

 „Itt foglalkoztak velem, mint hallgató, mint lehetséges kolléga.” 

 

A felsőoktatási intézményekkel kialakított kapcsolatunk magasabb szintre emelését 

eredményezte a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karral 

2018 májusában, duális képzés megvalósítására kötött együttműködési megállapodásunk, 

amelynek révén a javítóintézetek történetében elsőként, intézetünk az egyetem szociális munka 

és szociálpolitika szakos hallgatóinak gyakorlati képzésében vesz részt. Hosszú előkészítő 

munkát követően, 2019 szeptemberétől első alkalommal két, első éves szociális munkás 

hallgatót fogadtunk az egyetemről, akik kisebb-nagyobb megszakításokkal, megközelítőleg 



három és fél évet töltenek nálunk. A duális képzés lényege, hogy a hallgatók elméleti képzése 

a felsőoktatási intézményben, gyakorlati képzése - jelen esetben - a javítóintézetünkben valósul 

meg. A gyakorlat során a hallgatók mélységében ismerhetik meg a javítóintézet egészének 

működését, szakmai tevékenységét és kultúráját, illetve felkészült és gyakorlattal rendelkező 

szakembereink és maguk az ellátott fiatalkorúak által közvetlenül szerezhetnek gyakorlati 

tapasztalatot. A hallgatók tanulmányaik befejezésekor olyan speciális tudással és gyakorlattal 

rendelkezhetnek, ami nagyban segítheti a diploma megszerzését követően, a javítóintézetben 

történő elhelyezkedésüket. 

 

A letartóztatott fiatalok képzését egyéb külsős személyek, önkéntesek is rendszeresen segítik, 

akik mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, elkötelezett segítőként, szabadidőjükben 

támogatják a gyerekeket, elsősorban a tantárgyi felzárkózásban. Ebben az évben két önkéntes, 

Lux Kata és Diviki Dóra a kiválasztott fiatalok angol nyelvtanulását segítette heti 

rendszerességgel, Varga Vera pedig a tanulásban jelentősebben lemaradt növendékeinket 

korrepetálta önkéntesként. Az idei tanévre sajnálatosan kémia tanár nélkül maradt iskolánk. A 

hiányt szintén egy önkéntessel, Dévény Csaba kémia szakos egyetemi hallgatóval sikerült 

áthidalni. Lelkiismeretes munkája eredményeként a fiatalok teljesíteni tudják a tantárgyi 

követelményeket. Pattermann Lilla a nevelőotthon ismeretterjesztés foglalkozásait segíti 

önkéntesként. Önkénteseink intézetünk szakmai közösségével szoros együttműködésben 

végzik tevékenységüket. Köszönjük! 

 

Páger Pál Attila 

oktatási szakmai vezető 

 

 

 

 

 

  


