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Sihtgrupp:  

Isikud, kes soovivad omandada logopeedilise massaaži oskused ja -teadmised.  

 

Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad. 

 

Õppe eesmärk:  

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab logopeedilise massaaži tegemiseks baasoskused, 

massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, vastunäidustustest, soovidest, 

massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast. 

 

Õpiväljundid:  

Kursuse lõpuks õppija teeb logopeedilist massaaži rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt 

logopeedilise massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. 

 

Õppesisu: 

1) Logopeedilise massaaži osakaal lapse kõnearenguhäire (kõnemotoorika puude) 

korrigeerimisel. 

2) Logopeedilise massaaži näidustused ja vastusnäidustused 

3) Logopeedilise massaaži liigid ja põhilised massaaživõtted 

4) Logopeedilise massaaži skeemid 

5) Logopeedilised massaažisondid 

6) Ülevaade Jelena Novikova massaažisondidest 

7) Massaažiliigutused logopeediliste sondidega 

8) Logopeedilise massaaži skeemid J.Novikova sondide kasutamisel 

 

Õppemeetod/id: Loeng, rühmatöö, vaatlus, seminar, praktiline õpe, harjutus. 

Iseseisev töö: puudub. 
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Õppematerjalide loend:  

1) Logopeedilise massaaži töövihik 

2) Краузе Е. Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб: КОРОНА, 2004. 

3) ШАФЕЕВА А.А. Логопедический массаж. Методическое пособие. – Москва, 

2003. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

Hindamismeetod: Praktiline töö - õppija demonstreerib logopeedilise massaaži seansi 

tegemist. 

 

Hindamiskriteeriumid 

Õppija:  

1) võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale ning arvestab kliendi 

konfidentsiaalsusega; 

2) planeerib logopeedilise massaaži kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, 

vastunäidustustele ning kliendi soovile; 

3) valmistab ette ja korrastab töökoha,   valib ning kasutab sobivaid töövahendeid 

(massaažilaud, rullid, rätikud, sondid, jne); 

4) järgib nõudeid massöörile (hügieen, riietus, ehted, parfüümid jne); 

5) teeb logopeedilist massaaži vastavalt koostatud kavale ning kasutab sobivaid võtteid 

(põhi- ja lisavõtete tehniline teostus);  

6) massaaži põhireeglid (ergonoomika, võtete teostamise skeemid ja suund, surve tugevus 

ja tempo); 

7) juhendab klienti massaaži ajal (hingamine, keha asendi muutmine, lõõgastumine, jne); 

8) kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust; 

9) nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks (eneseabi vahendite kasutamine) või 

pöördumiseks tervishoiutöötaja või logopeedi poole. 

 

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: massaažilaud, massaažimatt, käterätikud,  jalarullid, 

desinfitseerimisvahendid, käte paberid, sondid, hambaharjad, peeglid. 
 


