
 
Täienduskoolitusasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool 

Õppekava nimetus Beebimassaaž 1-12 elukuud 

Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi 

Õppe kogumaht 24 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline õpe  

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri 

Koolitaja http://massaaz.ee/et/koolitajad  

Kontaktandmed info@massaaz.ee  

 

Sihtgrupp:  

Isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi imikutele sobivatest massaaživõtetest, et 

toetada lapse arengut. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks:  

Klassikaline massaaž, massaaži põhialused, anatoomia, füsioloogia, patoloogia ja haigused. 

 

Õppe eesmärk: 

Õpetusega taotletakse, et õppija planeerib ja viib läbi imikumassaaži seansi,  lähtudes  kliendi 

vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast 

tavast. 

 

Õpiväljundid: 

Kursuse lõpuks õppija teeb imiku massaaži rakendades selleks omandatud teadmisi ja oskusi. 

 

Õppesisu: 

1) imiku anatoomia ja füsioloogia 

2) kaasasündinud refleksid 

3) imiku sensomotoorne areng 0 – 12 elukuud 

4) anamneesi kogumine 

5) imiku hindamine enne ja peale massaaži 

6) vanemate juhendamine 

7)  näidustused ja vastunäidustused 

8) enneaegselt sündinud lapse eripärad ja teraapia 

9) massaaživõtete ja -tehnikate õppimine 

10) massaaži tegemine 

11) töökoht ja töövahendid 

12) kutse- eetika 

13) tööohutus 

 

 

http://massaaz.ee/et/koolitajad
mailto:info@massaaz.ee


Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe 

 

Iseseisev töö: puudub. 

 

Õppematerjalide loend: 

1) Imikumassaaži konspekt. 

2) EMTK õppevideod. 

3) Youtube videolingid 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Hindamismeetod: Praktiline töö - õppija demonstreerib imikumassaaži tervikseansi 

tegemist.  

 

Hindamiskriteeriumid 

Õppija: 

  

1) valmistab ette ja korrastab töökoha vastavalt massööri töökohale esitatavatele nõuetele, 

sealjuures  järgib hügieeni, jäätmekäitluse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid; 

2) koostab kava imikumassaaži läbiviimiseks, arvestades imiku seisundit ja lapsevanema 

soove, kasutades erinevaid suhtlusviise ning valmistab ette töökoha massaažiks; 

3) teeb massaaži ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab massaaži tegemise 

põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile; 

4) massaaži tegemisel tagab imiku heaolu ja suhtleb imiku ja vanemaga arvestades 

kliendikeskse teeninduse põhimõtteid. 

5) nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning kasutades  infotehnoloogilisi 

vahendeid analüüsib tehtud massaaži tulemusi ja ennast massöörina. 

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:  tunnistus - kui õppija on läbinud hindamise ja 

saavutanud õpiväljundi/d  tõend - kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe toimub EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused 

antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.  

Õppevahendid: kirjutuslauad, põrandamatt, pall, des.vahend, mänguasjad, nukud, arvuti, 

elektrooniline tahvel. 

 

 

 

  

 


