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ANATÓMIA MASSZŐR KÉPZÉSHEZ   

1) A képzés során megszerezhető kompetencia: 

 

A képzés során a képzésben résztvevő megismeri az emberi test felépítését, a sejtektől a 

szervrendszerig, azok összehangolt működésükről kap tájékoztatást, megismeri a munkájához 

szükséges izomzat működését, irányítását, eredését-tapadását, a csontozat, az ízületek 

fontosságát, mozgásait, az idegrendszer működését, az érzékszerveket. 

 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

 

- 8 általános, 

- a képzés folyamatos, 

- aláírt Képzési szerződés.  

A felvétel a bekapcsolódás minimum feltételeinek ellenőrzését követően a maximális 

csoportlétszám betöltéséig bárki számára lehetséges, külön felvételi eljárás nincs.  

Ezt követően az előzetese tudásszintet igazoló okirat ellenőrzése zajlik. Aminek 

függvényében a következő képzési lehetőségek közül választhat: 

 

3) A tervezett képzési idő:  

 

- 10 nap (10x4 óra) 40 óra otthoni tanulásos formában 

 

Előképzettségnek minősül az Egészségügyi Szakközépiskolai végzettség, vagy/és más 

szakmailag az anatómia tudás meglétét igazoló okmány. Amennyiben az egyesület úgy 

látja, hogy a végzettség felfrissítésére szükség lehet, úgy előzetes tudásfelmérést kérhet a 

képzésben résztvevőtől.  

 

4) A képzés módszere: -otthoni tanulással, amihez  konzultációs napokat térítésmentesen 

kérhet a képzésben résztvevő. 

 

5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. Anatómia 

A Hallgatók általános tájékoztatást kapnak az emberi test 

anatómiájáról, felépítéséről, összehangolt működéséről. Tervezett 

óraszám 40. 

 

6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: teszt írásban kidolgozott 

válaszadás, vagy szóbeli vizsga választható az egyesület által összeállított kérdésekből. 

 

Házi vizsga formájában szervezett: 

 
Írásbeli:  Teszt vizsga a tanfolyam végén az 1 hónap letelte után vagy  

Szóbeli: anatómia,  
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8) A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

 

Sikeres vizsga a tanfolyam végén tanúsítvány formájában, mellyel további 

képzéseinken automatikusan csak a gyakorlati képzést kell elsajátítania. A 

tanúsítványon „ a 40 órás anatómia felkészülést elvégezte” szereplő szöveg szerepel. 

 

9) A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, ezek 

biztosításának módja: 

 

Személyi feltételek:  

A konzultációs lehetőséget 1 fő biológia tanár, vagy testnevelő tanár 

biztosítja. 

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A konzultáció helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges jegyzetet, az egyesület 

biztosítja, a számítógépes technikai feltételekről a  képzésben résztvevőnek 

kell gondoskodnia. A résztvevők számára tankönyv vásárlási lehetőség 

ajánlott: Horváth János, Komáromy Sándor: Masszázs/Első érintések. 

 

10) A képzés költségei: 

- tanfolyam díj: 50%-os kedvezményes áron 15.000.- Ft, azaza Tizenötezer forint 2012.04.02-

2012.05.30-ig, + 5000.- vizsgadíj+ kb 3500.- jegyzet, mely az egyesület  1 db tanfolyami 

árnak díjába teljes mértékben beszámításra kerül.   

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 

 

Kelt: Debrecen, 2012.04.02.                                                                     Szilágyi Gábor  

                                                                                                                   AEKE elnöke                                                                                                                  


