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Talp masszázs  képzés  -  Képzési program 

 

1) A képzés során megszerezhető kompetencia: 

 

Talpmasszázs oktatás esetén: 

 
 A masszőr képes a láb reflexzónáit ujjnyomással vagy más mechanikai hatással kezelni. Tájékozódik a beteg 

kórtörténetében, majd elkészíti a kezelési térképet, illetve a masszázstervet. A masszőr határozza meg a kezelés 

menetét, a kezelendő zónák fontossági sorrendjét, egy-egy kezelés alkalmával a masszírozandó zónák számát, a 

kezelés időtartamát, a masszírozás erősségét, a kezelés ritmusát, valamint a kezelések gyakoriságát. A masszőr 

önállóan, a kezelési terv alapján végzi a kezeléseket. Ismeri a kezelés közben fellépő reakciókat, az esetleges 

kellemetlen mellék- és utóhatásokat, ismeri ezek kivédésének lehetőségeit, és képes a reakciók 

figyelembevételével a masszázsterv módosítására. Felvilágosítja a pácienset a kezelés utáni reakciókról, és 

megmagyarázza azokat. Elkészíti a páciens számára az otthoni kezeléshez szükséges kezelési térképet, s ellátja a 

megfelelő utasításokkal, illetve tanácsokkal. 

 

2) A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

 

- aláírt Képzési szerződés, 

- általános 8 osztály elvégzése 

- a tanfolyami költség befizetése az első órán.  

 
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:  

 

- előképzettséggel rendelkezőknek a gyakorlat 10 nap (10x4 óra, heti 2 nap hétfő és péntek du.16-20 -

óráig) 40óra (A tanulók kérésére módosítható.) 

- előképzettséggel nem rendelkezőknek +1 hónap ( 10x4 óra) 40  óra, otthoni tanulási formában, 

melyhez konzultációt az egyesület térítésmentesen nyújt. 

 

Előképzettségnek minősül az Egészségügyi Szakközépiskolai végzettség, vagy/és más szakmailag 

az  anatómia tudás meglétét igazoló okmány. Ennek függvényében 10 nap vagy +1 hónap a 

képzési idő.  

 

4) A gyakorlati képzés módszere:  

Az elméleti – anatómia képzés-  otthoni tanulási formában. 

A gyakorlat: egyéni feladatmegoldás. 

 

5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. Anatómia 

 

A Hallgatók általános tájékoztatást kapnak az emberi test anatómiájáról, felépítéséről, összehangolt 

működéséről. Otthoni tanulási formában lebontva 40 óraszámra, melyhez térítésmentesen konzultációs 
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napot kérhetnek a képzésben résztvevők. A tananyagot az egyesület, a számítástechnikai feltételeket a 

képzésben résztvevő biztosítja. 

 

2. A talp masszázs gyakorlata 

A Hallgatók elméleti és gyakorlati tájékoztatást kapnak a talp masszázs technikáról.  Tervezett óraszám: 

40. Napi 4 óra. 

 

6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

 Időszakonként, de legalább a tanfolyam ideje alatt 1x- munkája, tudásának értékelése. 

 

Házi vizsga formájában szervezett: 

 

Írásbeli: teszt írás írásbeli feladatmegoldás a hónap utolsó szombatján,  és +1- hónap tananyagából 

anatómiából, talpmasszázs térkép kitöltése vagy 

Szóbeli: anatómia, és 

Gyakorlat: talp masszázs 

 

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

 

Sikeres vizsga a képzésben résztvevő értékelései közül – gyenge, közepes, jó, kitűnő – a legalább 

„közepes” összteljesítményének értékelése alapján lehetséges, tanúsítvány formájában, melyen 

„sikeresen elvégezte” eredménnyel zárul. 

 

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

módja: 

 

Személyi feltételek:  

Az anatómiai konzultációkat gyógy masszőr- testnevelő tanár vagy biológia tanár tartja (2 fő).  

A talp masszázs gyakorlati részét képzett talp masszőrök végzik.  

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges  törölközőkről 2 kicsi, krémről, jegyzetfüzetről, 

írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia. Horváth János, Komáromy Sándor: 

Masszázs/Első érintések vagy jegyezet az óra anyagából készíthető.  

 

10) A képzés költsége:38.000.-Ft. 

 

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 

 

 

Kelt: Debrecen, 2012. 08.22.                                                              Szilágyi Gábor  
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