
 

 
 

MASAŽUOTOJO MOKYMO PROGRAMA 
 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: 447091401, 2 m. 

 

Programos kodas  – 447091401, programa skirta asmenims su regos negalia, turintiems vidurinį 

išsilavinimą, 2 m. 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – masažuotojas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – netaikomi 

 

Mokymosi trukmė – 2 metai 

 

Programos paskirtis. Parengti masažuotoją, gebantį įvertinti kliento (paciento) fizinę bei psichikos 

sveikatos būklę, paaiškinti masažo poveikį ir sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į 

kliento (paciento) amžiaus ypatumus. Mokantį savarankiškai atlikti masažą, atpažįstant  gyvybei 

pavojingas būkles, jas įvertinant ir tinkamai reaguojant, užtikrinantį teikiamų paslaugų kokybę ir 

saugumą. Masažuotoją skleidžiantį profesinę patirtį, bendraujantį ir bendradarbiaujantį su sveikatos 

priežiūros bei kitų įstaigų specialistais, vykdantį prevencinę veiklą.  

 

Būsimo darbo specifika. Šią kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti savarankiškai bei asmens 

sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose. 

 

 

Programos dalykai ir dalykų apimtis valandomis: 

1. Privalomieji profesinio mokymo dalykai: 

1.1. Įvadas į profesiją, 70 val. 

1.2. Ugdymas karjerai, 40 val.  

1.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 40 val. 

1.4. Anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindai, 166 val.  

1.5. Infekcinių ir odos ligų pagrindai, 40 val. 

1.6. Reabilitacijos ir farmakologijos pagrindai, 60 val. 

1.7. Masažo pradmenys, 220 val. 

1.8. Vidaus ligos ir masažas, 124 val.  

1.9. Chirurginės ligos ir masažas, 120 val. 

1.10. Nervų ligos ir masažas, 120 val. 

1.11. Vaikų ligos ir masažas, 120 val. 

1.12. Higieninis ir kosmetinis masažas, 120 val. 



1.13. Sportinis masažas, 120 val.  

1.14. Higiena ir sveika gyvensena, 60 val. 

1.15. Bendravimo psichologija, 40 val. 

1.16. Neatidėliotina pagalba, 40 val. 

1.17. Teisės pagrindai, 40 val. 

1.18. Specialybės užsienio kalba, 60 val. 

1.19. Baigiamoji praktika, 600 val. 

 

2. Bendrieji profesinio mokymo dalykai 

2.1. Civilinė sauga, 20 val. 

2.2. Ekonomika ir verslo pagrindai, 60 val. 

2.3. Informacinės technologijos, 40 val. 

2.4. Estetika, 20 val. 

2.5. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba, 40 val. 

 

3. Bendrojo ugdymo dalykai  

3.1. Kūno kultūra, 100 val. 

 

 


