
Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar 
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Szakértői vélemény a foglalkoztatás területén 
 

Ügyfél neve: 

Születési dátum: 

Telephely: 

 

Vizsgált területek Jellemzés Fejlesztési terület 

Időben és térben 

való tájékozódás: 

 

Ismeri az órát. 

Nem ismeri az órát. 

 

Ismeri a munkakezdés és befejezés időpontját. 

Figyelmeztetni kell a munkakezdés és befejezés 

időpontjára. 

Nem ismeri a munkakezdés és befejezés időpontját. 

 

 

Munkahelyére szállítással közlekedik.  

Munkahelyére kísérettel közlekedik.  

Munkahelyére önállóan közlekedik.  

 

Eltévedés esetén tud segítséget kérni. 

Eltévedés esetén tud segítséget kérni. 

 

Tervezés, szervezés 

a munkavégzésnél: 

Tisztában van azzal, hogy napi rendszerességgel van 

saját feladata, amit el kell végeznie. 

Figyelmeztetni kell arra, hogy napi rendszerességgel 

van saját feladata, amit el kell végeznie. 

Nincs tisztában azzal, hogy napi rendszerességgel van 

saját feladata, amit el kell végeznie. 

 

Önállóan képes a napi tevékenységét megtervezni. 

Kisfokú irányítással képes a napi tevékenységét 

megtervezni. 

Segítséggel képes a napi tevékenységét megtervezni. 

Nem képes a napi tevékenységét megtervezni. 

 

Ismeri a munkájához szükséges anyagok és eszközök 
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helyét. 

Nem ismeri a munkájához szükséges anyagok és 

eszközök helyét. 

 

A munkatevékenységhez használt anyagokat, 

eszközöket és a munkaterületet elő tudja készíteni. 

A munkatevékenységhez használt anyagokat, 

eszközöket és a munkaterületet kisfokú irányítással elő 

tudja készíteni. 

A munkatevékenységhez használt anyagokat, 

eszközöket és a munkaterületet csak segítséggel tudja 

előkészíteni. 

A munkatevékenységhez használt anyagokat, 

eszközöket és a munkaterületet nem tudja előkészíteni. 

Munkateljesítmény: 

 

  

Nagy- és 

finommozgások, 

manuális 

tevékenység: 

 

Nagymozgása ügyes, koordinált. 

Nagymozgása ügyetlen. 

Nagymozgása bizonytalan. 

 

Finommozgása ügyes. 

Finommozgása elég jó. 

Finommozgása ügyetlen. 

 

Mozgásszervi rendellenessége nincs. 

Mozgásszervi rendellenessége van:  

 

Tevékenységek, 

munkafolyamatok 

megértése: 

Képes munkafolyamatok betanulására egyszerű 

lépésekre bontott feladatsor alapján.  

Csak segítséggel képes munkafolyamatok betanulására. 

Kisfokú segítséggel képes munkafolyamatok 

betanulására egyszerű lépésekre bontott feladatsor 

alapján.  

Nem képes munkafolyamatok betanulására egyszerű 

lépésekre bontott feladatsor alapján.  

 

A betanított munkafázisokat önállóan elvégzi. 

A betanított munkafázisokat figyelemmel kísérés 

mellett elvégzi. 

A betanított munkafázisokat önállóan nem képes 

elvégzi. 

 

Képes bonyolultabb munkafolyamatok betanulására. 

Csak segítséggel képes bonyolultabb munkafolyamatok 

betanulására. 

Kisfokú irányítással képes bonyolultabb 

munkafolyamatok betanulására. 

 



 

Nem képes bonyolultabb munkafolyamatok 

betanulására. 

 

Ismeri a munkája során használt anyagminőségeket és 

eszközöket. 

Részben ismeri a munkája során használt 

anyagminőségeket és eszközöket. 

Nem ismeri a munkája során használt 

anyagminőségeket és eszközöket. 

 

Érti, hogy egy munkafolyamat kivitelezése az 

előkészítéstől az elrakásig tart. 

Figyelmeztetni kell arra, hogy egy munkafolyamat 

kivitelezése az előkészítéstől az elrakásig tart. 

Nem érti, hogy egy munkafolyamat kivitelezése az 

előkészítéstől az elrakásig tart. 

Igyekezet: 

 

Állandó felügyelet mellett jól dolgozik. 

Kevesebb felügyelettel jól dolgozik. 

Felügyelet nélkül jól dolgozik. 

 

Új feladatokat önszántából keres.  

Új feladatokat önszántából nem keres.  

 

Termékek előállításánál vannak saját ötletei. 

Termékek előállításánál nincsenek saját ötletei. 

 

Minőség, pontosság: 

 

A már begyakorolt munkafolyamatokra 

visszaemlékszik. 

A már begyakorolt munkafolyamatok előidézésekor 

többször igényel segítséget. 

A már begyakorolt munkafolyamatokra többségében 

visszaemlékszik. 

A már begyakorolt munkafolyamatokra nem emlékszik 

vissza. 

 

A folyamatok kivitelezéséhez segítséget igényel.  

A folyamatok kivitelezéséhez többször igényel 

segítséget. 

A folyamatok kivitelezéséhez ritkán igényel segítséget. 

A folyamatok kivitelezéséhez nem igényel segítséget. 

 

A munkája eredménye gyakran hibás. 

A munkája eredménye megfelelő, de állandó ellenőrzés 

szükséges. 

A munkája eredménye pontos, ellenőrzést alig igényel. 

Hibát ritkán követ el. 

 



 

Tempó és 

teljesítmény: 

 

dolgozik. 

Lassan dolgozik, biztatni kell. Folyamatosan, 

időpazarlás nélkül dolgozik. 

Felügyelet nélkül ütemesen dolgozik 

 

Hullámzik a teljesítménye. 

A teljesítménye egyenletes. 

 

A munkaidő alatt többször igényli pihenőidők 

beiktatását. 

A munkaidő alatt néha igényli pihenőidők beiktatását. 

A munkaidő alatt nem igényli pihenőidők beiktatását. 

 

Törekszik teljesítménynövelésre. 

A rábízott feladatokat elvégzi Törekszik a 

teljesítménynövelésre. 

 

 

 

Munkaeszközök, 

anyagok kezelése: 

 

Vigyáz a munkaeszközökre és anyagokra. 

Figyelmeztetni kell, hogy vigyázzon a 

munkaeszközökre és anyagokra. 

A munkaeszközök és anyagok használatakor kevés 

felügyeletet igényel. 

A munkaeszközök és anyagok használatakor 

önszántából pontos. 

 

A munkatevékenységéhez tartozó szerszámokat 

megfelelően használja. 

A szerszámok használatakor ügyetlen, a használatot 

még finomítani kell. 

A munkatevékenységéhez tartozó szerszámokat nem 

megfelelően használja. 

 

A munkaeszközeit és a munkaterületét rendben tartja. 

A munkaeszközeit és a munkaterületét nem tartja 

rendben. 

 

Vigyáz az anyagokra, figyel-e a termékek pontos 

elkészítésére. 

Az anyaghasználatra és a termékek pontos elkészítésére 

figyelmeztetni kell. 

Az anyaghasználatkor és a termékek elkészítésekor 

kevés felügyeletet igényel.     Önszántából pontos.  

 

Gyakran készít selejtet. 

 



Ritkán készít selejtet. 

Nem készít selejtet. 

Megbízhatóság, 

korrekció: 

 

Munkavégzés közben észreveszi, ha hibázik. 

Munkavégzés közben nem veszi észre, ha hibázik. 

 

Ha a hibát észreveszi, munkájában megáll, mást nem 

tesz. 

Ha a hibát észreveszi, tanácsot kér. 

Ha a hibát észreveszi, önmaga javítja. 

 

A munkavégzés eredményességét és az általa készített 

termékeket helyesen értékeli. 

A munkavégzés eredményességét és az általa készített 

termékeket rávezetéssel értékeli. 

 

A munkavégzés eredményességét és az általa készített 

termékeket nem értékeli helyesen. 

A munkavégzés eredményességének és az általa 

készített termékek megítélésekor külső ellenőrzést és 

értékelést vár. 

 

 

Kommunikáció, 

beszédértés, 

szókincs, 

kifejezésmód, 

információszerzés: 

 

Egyszerű, a munkafolyamathoz kapcsolódó utasításokat 

megért. 

Egyszerű, a munkafolyamathoz kapcsolódó utasításokat 

rávezetéssel, szemléltetéssel megért. 

Egyszerű, a munkafolyamathoz kapcsolódó utasításokat 

nem ért meg. 

 

Ismeri a használt eszközök, alapanyagok és 

munkafázisok nevét, az azokhoz kapcsolódó 

kifejezéseket. 

Nem ismeri a használt eszközök, alapanyagok és 

munkafázisok nevét, az azokhoz kapcsolódó 

kifejezéseket. 

 

A munkájához kapcsolódó alapvető kéréseket meg tud 

fogalmazni. 

A munkájához kapcsolódó alapvető kéréseket nem tud 

megfogalmazni. 

 

Munkája során használja az együttműködéshez 

szükséges udvariassági szokásokat. 

Munkája során nem használja az együttműködéshez 

szükséges udvariassági szokásokat. 

 

Beszél a munka során tapasztalt nehézségeiről, vagy a 

 



munkavégzés során szerzett elégedettségéről, sikereiről. 

Ösztönzésre beszél a munka során tapasztalt 

nehézségeiről, vagy a munkavégzés során szerzett 

elégedettségéről, sikereiről. 

Nem beszél a munka során tapasztalt nehézségeiről, 

vagy a munkavégzés során szerzett elégedettségéről, 

sikereiről. 

 

Képes álláskeresésre, ismeri az információszerzés 

lehetőségeit. 

Segítséggel képes álláskeresésre, ismeri az 

információszerzés lehetőségeit. 

Nem képes álláskeresésre, nem ismeri az 

információszerzés lehetőségeit. 

 

Egy állásinterjún adekvátan tud viselkedni. 

Egy állásinterjún támogatást igényel.  

Egy állásinterjún nem tud adekvátan tud viselkedni. 

 

Munkaviszonnyal 

kapcsolatos 

ismeretek 

 

Tudja, hogy mit kell tartalmaznia egy 

munkaszerződésnek? 

Nem tudja, hogy mit kell tartalmaznia egy 

munkaszerződésnek? 

 

Ismeri a szabadság fogalmát (fizetett, fizetetlen).  

Nem ismeri a szabadság fogalmát (fizetett, fizetetlen).  

        

Tisztában van a betegállomány és táppénz fogalmával. 

Nincs tisztában a betegállomány és táppénz fogalmával. 

 

Tisztában van a fizetést terhelő levonásokkal. 

Nincs tisztában van a fizetést terhelő levonásokkal.  

 

 

 

Viselkedés  

 

 

 

 



 

Beszéd  

 

 

 

 

Olvasás, 

szövegértés 

 

 

 

 

 

 

Írás  

 

 

 

 

 

Számolás  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Keltezés:      

        gyógypedagógus 

 



 

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar 
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Kérdőív a foglalkoztatás területén 

 
Ügyfél neve: 

Születési dátum: 

Telephely: 

 

1. Időben és térben való tájékozódás: 

 

- Ismeri-e az órát? 

igen – nem  

- Ismeri-e a munkakezdés és befejezés időpontját? 

igen – figyelmeztetni kell - nem 

- Ismeri-e a munkájához szükséges anyagok és eszközök helyét? 

igen – nem 

- Munkahelyére közlekedés módja: 

szállítással - kísérettel - önállóan  

- Tájékozódás és információszerzés: Eltévedés esetén tud-e segítséget kérni? 

igen – nem 

 

2.  Tervezés, szervezés a munkavégzésnél: 

 

- Az ügyfél tisztában van-e azzal, hogy napi rendszerességgel van saját feladata, 

amit el kell végeznie? 

igen – figyelmeztetni kell – nem 

- Képes-e a napi tevékenységét megtervezni? 

nem képes - csak segítséggel – kisfokú irányítással - önállóan 

- A munkatevékenységhez használt anyagokat és eszközöket elő tudja-e készíteni? 

nem képes - csak segítséggel – kisfokú irányítással- önállóan 

- A munkaterületet munkavégzés előtt elő tudja-e készíteni? 

nem képes - csak segítséggel – kisfokú irányítással- önállóan 

 

3. Munkateljesítmény: 

 

Nagy- és finommozgások, manuális tevékenység: 

- Milyen a nagymozgása? 

ügyes – koordinált – ügyetlen – bizonytalan 

- Milyen a finommozgása? 
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ügyes – elég jó – ügyetlen 

- Van-e mozgásszervi rendellenessége? 

igen (………………………………………………..) – nem 

 

Tevékenységek, munkafolyamatok megértése 

- Képes-e munkafolyamatok betanulására egyszerű lépésekre bontott feladatsor 

alapján?  

nem képes - csak segítséggel – kisfokú irányítással- önállóan 

- A betanított munkafázisokat képes-e elvégezni?  

önállóan – figyelemmel kíséréssel – nem képes 

- Képes-e bonyolultabb munkafolyamatok betanulására?  

nem képes - csak segítséggel – kisfokú irányítással- önállóan 

- Ismeri-e a munkája során használt anyagminőségeket és eszközöket? 

igen – részben – nem 

- Érti-e, hogy egy munkafolyamat kivitelezése az előkészítéstől az elrakásig tart? 

igen – figyelmeztetni kell - nem 

 

- Igyekezet: 

- Jól dolgozik-e? 

állandó felügyelet mellett - kevesebb felügyelettel – felügyelet nélkül 

- Új feladatokat keres-e?  

      igen – nem 

- Termékek előállításánál vannak-e saját ötletei? 

igen - nem 

 

- Minőség, pontosság: 

- Visszaemlékszik-e már begyakorolt munkafolyamatokra? 

igen – többször igényel segítséget – ritkán igényel segítséget – nem emlékszik vissza 

- Igényel-e segítséget a folyamatok kivitelezéséhez (pl. folyamatábra)?  

igen – többször igényel segítséget – ritkán igényel segítséget – nem igényel segítséget 

- Milyen a munkája eredménye? 

gyakran hibás - megfelelő, de állandó ellenőrzés szükséges – pontos, ellenőrzést alig 

igényel – hibát ritkán követ el 

 

- Tempó és teljesítmény: 

- Milyen tempóban dolgozik? 

lassan dolgozik, biztatni kell – folyamatosan dolgozik, időpazarlás nélkül – felügyelet 

nélkül ütemesen dolgozik 

- Hullámzik-e a teljesítménye? 

igen – nem 

- Szükséges-e pihenőidők beiktatása? 

igen – a munkaidő alatt többször – néha - nem 

- Törekszik-e teljesítménynövelésre? 

igen – a rábízott feladatokat elvégzi - nem 

- Munkaeszközök, anyagok kezelése: 

- Vigyáz-e a munkaeszközökre? 

gyakran figyelmeztetni kell – kevés felügyeletet igényel – önszántából pontos  



- A munkatevékenységéhez tartozó szerszámokat megfelelően használja-e? 

igen – ügyetlen, a használatot még finomítani kell – nem  

- A munkaeszközeit és a munkaterületét rendben tartja-e? 

igen – részben – nem 

- Vigyáz-e az anyagokra, figyel-e a termékek pontos elkészítésére?  

gyakran figyelmeztetni kell – kevés felügyeletet igényel – önszántából pontos  

- Készít-e selejtet? 

gyakran – ritkán – nem 

 

- Megbízhatóság, korrekció: 

- Munkavégzés közben észreveszi-e, ha hibázik? 

igen – nem 

- Ha a hibát észreveszi: 

munkájában megáll, mást nem tesz – tanácsot kér – önmaga javítja 

- A munkavégzés eredményességét és az általa készített termékeket tudja-e 

helyesen értékelni? 

igen – rávezetéssel – nem, külső ellenőrzést és értékelést vár 

 

4. Kommunikáció, beszédértés, szókincs, kifejezésmód, információszerzés: 

 

- Egyszerű, a munkafolyamathoz kapcsolódó utasításokat megért-e? 

igen – rávezetéssel, szemléltetéssel - nem 

- Ismeri-e a használt eszközök, alapanyagok és munkafázisok nevét, az azokhoz 

kapcsolódó kifejezéseket? 

igen - nem 

- A munkájához kapcsolódó alapvető kéréseket meg tud-e fogalmazni? 

igen - nem 

- Munkája során használja-e az együttműködéshez szükséges udvariassági 

szokásokat? 

- igen - nem 

- Beszél-e a munka során tapasztalt nehézségeiről, vagy a munkavégzés során 

szerzett elégedettségéről, sikereiről? 

igen – ösztönzésre - nem 

- Képes-e álláskeresésre, ismeri-e az információszerzés lehetőségeit? 

- igen – segítséggel - nem 

- Tud-e egy állásinterjún adekvátan viselkedni? 

igen – támogatást igényel - nem 

 

5. Munkaviszonnyal kapcsolatos ismeretek 

 

-    Tudja-e, hogy mit kell tartalmaznia egy munkaszerződésnek? 

       igen – nem  

- Ismeri-e a szabadság fogalmát (fizetett, fizetetlen)?  

       igen – nem 

- Tisztában van-e a betegállomány és táppénz fogalmával? 

igen – nem 

- Tisztában van-e a fizetést terhelő levonásokkal? 



igen - nem 

Egyéb megjegyzés:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

Kelt: …………………………………. 

 

       ………………………………………… 

                foglalkoztató/mentor aláírása 
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Általános gyógypedagógiai felmérés 
 

Kitöltési útmutató: A vizsgálati lapon azokat a szavakat és kifejezéseket kell 

szövegkiemelővel jelezni, melyek a vizsgált ügyfélre jellemzőek. 

 
 

Viselkedés –kontaktuskészség: együttműködő – nyugodt – érdeklődő – közömbös – izgatott – 

nyugtalan – félénk – bizalmatlan – nehezen bevonható – elutasító  

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Beszéd:  

Alakilag: tiszta, érthető – kisfokú beszédhiba – nagyfokú beszédhiba 

Szókincse: gyér – hiányos – megfelelő – választékos 

Gyűjtőfogalmakat használ – néhány fogalmat ismer – nem használ  

Késztetettsége: átlagos – fokozott – csekély – nem beszél  

Nyelvtanilag: pontos – pontatlan  

Mondanivalója kifejezéséhez szavakat – tőmondatokat – egyszerű, bővített mondatokat – 

összetett mondatokat használ  

Beszédértés: nem figyel a beszédre – egyszerű utasításokat megért, követ – több részegységből 

álló magyarázatokat is megért 

………………………….…………………………………………………………………. 

Írás: Betűket másol írottról-írottra – nyomtatottról–írottra – betűket nem ismer fel, nem ír.  

Szavakat másol – diktálás után ír – önállóan ír.  

A saját nevét le tudja írni – nem tudja leírni. 

Mondatokat másol – diktálás után ír – önállóan ír.  

A leírtakat érti, el tudja olvasni – nem érti, nem tudja elolvasni.  

Betűalakítás: szabályos – egyéni, felismerhető – nehezen felismerhető.  

1145 Budapest, Amerikai út 14. e-mail: down@invitel.hu 
Tel.: 363-63-53 Tel./fax: 273-11-70 Adószám: 18005282-1-42 
Bankszámlaszám: HVB Bank 10918001-00000013-38730007 

mailto:downalap@levele.com


Írásképe: rendezett – rendezetlen – jól olvasható – alig olvasható.  

Gondolati tartalmat írással képes kifejezni – életkorának megfelelően – alacsonyabb szinten – nem 

képes.  

Az írást praktikus szinten alkalmazza – csak másol 

Helyesírása: pontos – kevés hibával – sok hibával ír  

Tud formanyomtatványt kitölteni: önállóan – segítséggel – nem 

Tud önéletrajzot írni: igen – segítséggel – nem 

………………………………………………………………………………………………… 

Olvasás:  

A betűket felismeri – téveszti – felcseréli – csak néhány betűt ismer fel – a betűket nem ismeri fel  

Összeolvasás technikáját érti – nem érti  

Nem tud olvasni – rövid, hanghű szavakat olvas – rövid mondatokat olvas – összefüggő szöveget 

olvas.  

Olvasási technika: szótagolva – szóképesen – folyamatosan, hangsúlyosan – hangsúlyozás nélkül 

olvas  

Hibátlanul – kevés hibával – sok hibával – akadozva 

Értelmezés: olvasottakat érti – ismeretszerzésre tudja használni – összefüggően elmondja – 

kérdésekre válaszol – kérdésekre részben válaszol – nem érti.  

………………………………………………………………………………………………… 

Számolás:  

Számlálás: mechanikusan számlál növekvő sorban ……-ig – nem tud számlálni. A csökkenő sort 

ismeri ……-es körben – nem ismeri.  

A számjegyek írása  …-ig kialakult – számjegyeket nem tud írni.  

Számfogalma kialakult ……….. körben – nem alakult ki.  

Alapműveletek: fejben számol …-es körben – eszköz segítségével számol …-es körben – a tízes 

átlépést megfelelően alkalmazza – nem érti.  

Alapműveleteket (összeadás – kivonás – szorzás – osztás) le tud jegyezni – nem tudja leírni. 

Alapműveleteket (összeadás – kivonás – szorzás – osztás) önállóan – jól – hibásan – csak 

segítséggel végez – írásbeli műveletvégzésre nem képes.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Keltezés:          



gyógypedagógus 


