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BÉBI ÉS GYERMEK THAI MASSZŐR KÉPZÉS  
-  KÉPZÉSI PROGRAM 

1) A képzés során megszerezhető kompetencia: 

 

A bébi- és gyermek Thai masszőr, aki az energiapályák kezelésével helyreállítja kúraszerűen 

a szervezet felborult energiaháztartását, ezáltal közérzetjavulást, a tünetek megszűnését, 

fájdalom csökkenését eredményezi. A nem kúraszerűen alkalmazott Thai masszázs célja a 

szervezet ellenálló képességének, az ízületek funkcióinak, a mozgáskoordináció javítása. 

A szülő és gyermek kapcsolatának javulása, szorosabbra fűzése érdekében javalt. A 

túlmozgásos gyermekek energiaszintjének csökkenése révén nyugodtabbá válnak. 

 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

 

- 8 általános, 

- aláírt Képzési szerződés 

- a tanfolyami költség befizetése.  

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.  

 

3) A tervezett képzési idő:  

- a képzés minden hónapban a jelentkezések függvényében indul és a következő hónap utolsó 

szombatján záróvizsgával végződik. 

- 4 szombati nap (napi 7,5 óra) 30 óra, vagy a csoport szabadidejéhez igazodva, az oktatóval 

való egyeztetés után.  

- előképzettséggel nem rendelkezőknek anatómia felkészülés +1 hónap 40 órára lebontva. 

 

Előképzettségnek minősül az Egészségügyi Szakközépiskolai végzettség, vagy/és más 

szakmailag az  anatómia tudás meglétét igazoló okmány, vagy egyéb már megszerzett 

Thai masszázstudás. 

 

4) A gyakorlati képzés módszere:  

                                  - vakok és gyengén látóknál egyénileg, 

                                  - hallássérülteknél kiscsoportban, 

                                  - egyéb, illetve csökkent munkaképességűeknél kiscsoportosan,                  

de az egyéni adottságokat figyelembe véve.  

     Az elméleti képzés módszere: otthoni tanulási formában, ahol a jegyzetekről az egyesület, 

a számítástechnikai feltételekről a képzésben résztvevő gondoskodik. 
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5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. Anatómia 

A Hallgatók általános tájékoztatást kapnak az emberi test 

anatómiájáról, felépítéséről, összehangolt működéséről.  

Lebontott óraszám 40. 

 

 

2. A Thai masszázsról  

A Hallgatók elméleti és gyakorlati tájékoztatást kapnak a Thai 

masszázs technikáról.  Tervezett óraszám: 30. Napi 7,5 óra. Egy 

hónapon belül 4 szombati nap. 

 

6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

         Időszakonként, de legalább - a gyakorlati résznek- tanfolyam ideje alatt 1x- munkája, 

tudásának gyakorlati  értékelése. 

 

Házi vizsga formájában szervezett: 

 

Írásbeli: teszt vizsga anatómiából, minden hónap utolsó szombatján, vagy 

Szóbeli: anatómia, és 

Gyakorlat: Bébi-és gyermek Thai masszázs 
 

8) A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának 

feltételei: 

 

Sikeres vizsga a tanfolyam végén tanúsítvány formájában, melyen a „sikeresen 

elvégezte” kifejezés szerepel. 

 

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

biztosításának módja: 

 

Személyi feltételek:  

Az anatómiai rész konzultációs lehetőségeit 1 fő biológia vagy testnevelő 

tanár, biztosítja. 

A Thai masszázs gyakorlati részét képzett Thai masszőroktató végzi.  

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges játék babáról, 

jegyzetfüzetről, írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia. 

A résztvevők számára tankönyvvásárlási lehetőség ajánlott: Baranyi Ágnes: 

Bébi és gyermek Thai masszázs, 

Horváth János, Komáromy Sándor: Masszázs/Első érintések vagy jegyezet az 

óra anyagából készíthető.  

 

 

 

 

 

 

 



10) A képzés költségei: 

- tanfolyam díj:30.000.- Ft,+5000.- vizsgadíj, + kb.3000.- jegyzet.  

Amennyiben a képzésben résztvevőnek előképzettséget állapít meg az egyesület, úgy a 

képzési órák alól mentesség illeti meg, amely a tanfolyami díjának csökkentését nem 

vonja maga után. 

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 

 

Kelt: Debrecen, 2012.08.22.                                                                     Szilágyi Gábor  
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