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Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő és Módszertani Központ 2018. május 24-

én szakmai nap keretében mutatta be fogyatékos emberek érdekvédelmi 

szervezeteinek, civil közösségeinek a szervezet szakmai koncepcióját és tervezett 

működését. A Kilátó célja, hogy sajátos nevelési igényű, fogyatékos fiataloknak 

(általános iskolától kezdődően 30 éves korig) segítsen életpályájuk megtervezésében, 

mellettük álljon és kísérje őket a munkaerőpiaci beilleszkedés fontos fordulópontjainál.  

Ehhez a Kilátó különböző munkadiagnosztikai-, pályaorientációs-, munkaerőpiaci- és 

mentorszolgáltatásokat kínál, valamint módszertani és képzési központként működik. 

A módszertani, kutató-fejlesztő tevékenység elősegíti, hogy a fogyatékos  fiatalok 

hatékony, hiánypótló szolgáltatásokban részesülhessenek életpálya-építésük 

folyamán. 

Jelenleg a kutatási fázis zajlik, amely során várjuk azok jelentkezését, akik szívesen 

vesznek részt a KILÁTÓ Központ pályaorientációs és munkaerőpiaci szolgáltatásainak 

kialakításában. 

Az ErgoScope munkaszimulátoros képességfelmérésre 16-30 éves fiatalokat várunk. 

A munkaszimulátor gépeken különböző munkafeladatokat végzünk. Hasonló 

feladatokat kell végezni, mint egy munkahelyen. A gépek mérik a fiatalok 

munkateljesítményét. Megfigyeljük a fiatal viselkedését a felmérés alatt, hogy milyen 

feladatot végez szívesen. Ebből következtetni lehet arra, hogy a fiatal melyik 

szakmában dolgozna szívesen. Az eredmények megmutatják, hogy a fiatal milyen 

munkakörben alkalmazható. Fontos támpont lehet az eredmény a pályaválasztás és 

munkavállalás előtt is. A felmérés eredményét megbeszéljük a helyszínen és írásos 

tájékoztatást is kapnak a résztvevők.  

Háromféle munkavégzést lehet kipróbálni a gépeken.  

 
 

Megmérjük, hogy a 
fiatal milyen erővel tud 
dolgozni. 

  
 



Megmérjük, hogy a 
fiatal milyen pontosan 
és kitartóan dolgozik. 
Gombok és kapcsolók 
használata. 
Monoton fizikai munka.   

  
 

Megmérjük a kéz 
erősségét és 
ügyességét.  
Alakfelismerés. 
Tárgyak felismerése.  
Billentyűzethasználat. 
Ceruzahasználat.  

  
 

A felmérés nagyjából 2 vagy 3 órát vesz igénybe.  
A felmérés helyszíne: Budapest, III. kerület, Lajos u. 160-162. II. emelet (Budapest 
Főváros Kormányhivatala). Az épület akadálymentes. A felmérésre a szülő elkísérheti 
a fiatalt. A helyszínre utazás megszervezésében segítünk.  
A felmérésre jelentkezni a kilato@piarista.hu e-mail címen lehet, vagy Siposné András 
Ildikónál a +36 30-1965490 telefonszámon) 
 
Bővebb információ a mérési eljárásról: Dr. Jókai Erika, jokaierika@gmail.com 
 
A kutatás-fejlesztést tovább segíti az online kérdőív kitöltése is, melynek célja, hogy 
információkat szerezzünk a fiatalok erősségeiről, szükségleteiről az életpálya-tervezés 
támogatása érdekében. 
A kérdőív az alábbi linken érhető el:  rebrand.ly/elo_fiatal_felnott  

A kutatás szakasz 2018. augusztus 20-ig tart. 

A Kilátó Központról a kilato@piarista.hu címen érdeklődhet. 

 

Köszönjük, hogy támogatja részvételével a kutatási folyamatot! 
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