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TRADICIONÁLIS THAI MASSZŐR KÉPZÉS  -  KÉPZÉSI 

PROGRAM 

1) A képzés során megszerezhető kompetencia: 

 

 Tradicionális 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 ellen állóképességének, az ízületek funkcióinak, a mozgáskoordináció javítása. 

 

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 4 nap (4x7,5 óra) 30óra 

- előképzettséggel nem rendelkezőknek + ( 10x4 óra) 40  óra otthoni tanulási formában. 

 

Előképzettségnek minősül az Egészségügyi Szakközépiskolai végzettség, vagy/és más 

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

Thai masszázs tudás. Ennek függvényében 1 vagy 2 hónap a képzési idő.  

 

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 távoktatásos formában, a tananyagról a képző, a számítástechnikai 

eszközök biztosításáról a képzésben résztvevő felel. 

 

5) A tananyag egysége, azok célja, tartalma: 

  

1. Anatómia 

A Hallgatók általános tájékoztatást kapnak az emberi test anatómiájáról, 

felépítéséről, összehangolt működéséről. Tervezett óraszám 40,  otthoni 

tanulással, melyhez térítésmentesen nyújt konzultációs  napokat az egyesület. 

 

 

2. A Thai masszázsról  

A Hallgatók elméleti és gyakorlati tájékoztatást kapnak a Thai masszázs 

technikáról.  Tervezett óraszám: 30. Napi 7,5 óra. 
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6) A maximális csoportlétszám: 10 fő 

 

7) A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer: 

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

 

Házi vizsga formájában szervezett: 

 

Írásbeli: teszt írása kötelező, kitöltés a tanfolyam végén, 1 hónap tananyagából anatómiából  

vagy 

Szóbeli: anatómia,  

Gyakorlat: Tradicionális Thai 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 előadásokat gyógy masszőr-testnevelő tanár, vagy biológia tanár tartja 

 (2 fő).  

A Thai masszázs gyakorlati részét képzett Thai masszőrök végzik.  

1 fő technikus szervező segíti a regisztrációt és zökkenőmentes lebonyolítást. 

 

Tárgyi feltételek:  

A képzés helyszíne bérelt. A képzéshez szükséges 2 db takaróról, 2 db kispárnáról, 

jegyzetfüzetről, írószerszámról a képzésben résztvevőnek kell gondoskodnia. A 

résztvevők számára tankönyv vásárlási 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 költsége: 38.000.- Ft. 

11) A képzési napok kiosztott órarend szerint zajlanak. 
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