
 
Täienduskoolitusasutuse nimetus Eesti Massaaži- ja Teraapiakool 

Õppekava nimetus Zen-Shiatsu massaaži kursus, II osa 

(edasijõudnutele) 

Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi 

Õppe kogumaht 22 akadeemilist tundi, s.h teoreetiline ja praktiline 

õpe, millest 20 tundi kontaktõpet ja 2 tundi iseseisvat 

tööd 

Õppekava koostamise alus direktori käskkiri 

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

Kontaktandmed info@massaaz.ee  

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:  

Isikud, kes on eelnevalt läbinud Zen-Shiatsu massaaži I osa (algajatele) ja soovivad omandada 

täiendavaid oskusi ja -teadmisi Zen-Shiatsu massaažis.  

 

Nõuded õpingute alustamiseks: Zen-Shiatsu massaaži kursus, I osa (algajatele), teadmised 

inimkeha ehitusest ja talitlusest. 

 

Õppe eesmärk:  

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab Zen-Shiatsu massaaži tegemiseks täiendavad 

teadmised ja -oskused, massaaži tehes lähtub kliendi näidustustest/vajadustest, 

vastunäidustustest, soovidest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning 

klienditeeninduse heast tavast. 

 

Õpiväljundid:  

Kursuse lõpuks teeb õppija Zen-Shiatsu massaaži edasijõudnute tasemel, rakendades teadmisi 

ja oskusi vastavalt Zen-Shiatsu massaaži seansi kavale ja kliendi seisundile. 

 

Õppesisu: 

1) Zen-Shiatsu teraapia põhimõtted,  

2) Idamaine ´inimese terviseseisundi ja iseloomu diagnostika üldprintsiibid, eripära 

3) Meridiaanide diagnostika  

4) Zen-Shiatsu teraapia tehnikad erinevate haigusseisundite korral 

5) stressi ja psühho-emotsionaalsete blokeeringute teraapia   

6) baaspraktikad terapeudi enda füüsika, psüühika ja energeetika toeks ja korrastamiseks 

7) näidustused ja vastunäidustused 

8) töökoht ja töövahendid 

9) kutse-eetika 

10) tööohutus  

Õppemeetod/id: teoreetiline ja praktiline õpe. 

 

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


Iseseisev töö: õppija koostab ühe Zen-Shiatsumassaaži skeemi vastavalt etteantud ülesandele. 

 

Õppematerjalide loend: Zen-Shiatsu massaaži töövihik 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:  

 

Hindamismeetod: Praktiline töö – õppija koostab Zen-Shiatsu massaaži kava, valmistab ette 

töökoha massaaži tegemiseks ning teeb massaaži, rakendades teadmisi ja oskusi vastavalt 

teraapia põhimõtetele. 

 

Hindamiskriteeriumid  

Õppija: 

1) võtab kliendi anamneesi vastavalt klienditeeninduse heale tavale; 

2) planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt näidustustele, vastunäidustustele; 

3) valmistab ette ja korrastab töökoha ning valib sobivad töövahendi;  

4) kasutab massaaži tegemisel sobivat tempot, doseerib võtete tugevust, väldib luu- ja 

liigespindadele vajutamist ning terava valuaistingu tekitamist; 

5) juhendab klienti massaaži ajal (n. hingamine) teeb massaaži vastavalt koostatud kavale 

ning kasutab sobivaid võtteid; 

6) koristab seansi lõppedes oma töökoha. 

 

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: massaažimatt, käterätikud,  jalarullid, desinfitseerimisvahendid, kätepaber.  

 
 


