BSZC Arany János Gimnázium és Technikum
2021 szeptemberében induló képzés

Rehabilitációs
terapeuta
szakképzés esti tagozaton
felnőttképzési szerződéssel
SZJ szám: 5 0923 03 09
Választható szakirányok (a 2. év végén kapott technikusi végzettség):

GYÓGYMASSZŐR
FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS
2 év képzési idő
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
✔

Iskolai előképzettség: Egészségügy ágazati érettségi végzettség

Megjegyzés: aki a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban nem érettségizett
le, felvételt nyerhet a szakképzési évfolyamra, de 2021. október-novemberi
vizsgaidőszakban sikeres érettségi vizsgát kell tennie, különben jogviszonya
megszűnik.

✔
✔

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Duális képzés (szakmai gyakorlat külső gyakorlati helyen): szakképzési
munkaszerződéssel a Gróf Tisza István Kórházban
Esti tagozaton folytatott tanulmányoknak nincs korhatára!

Felvétel a jelentkezés sorrendjében.
Jelentkezési lap letölthető: itt

vagy
Online jelentkezés kitölthető: itt

A jelentkezési lap eljuttatható:
✔
postai úton: BSZC Arany János Gimnázium és Technikum, 4100
Berettyóújfalu, Kossuth u. 35.
✔
személyesen leadható az iskola titkárságán naponta 7.30-tól 16.00 óráig.

A MÁSODIK SZAKKÉPZÉS IS INGYENES!
(Azokat a szakképzettségeket nem kell figyelembe venni, amelyeket iskolarendszeren
kívül, pl. fizetős tanfolyamon vagy munkaügyi központon keresztül pályázati forrásból
szerzett a jelentkező. Az OKJ-s képzéseket sem kell figyelembe venni!)

A Rehabilitációs terapeuta szakma:
Választható szakmairányok:
A GYÓGYMASSZŐR: diagnózis alapján, különböző, meghatározott
típusú masszázst végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező
hatásait.
A FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS: együttműködve az egészségügyi
személyzet tagjaival, elektroterápiás kezeléseket végez és felhasználja
a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait.
Kompetenciaelvárás:
Kézügyesség, ügyes mozgás, (karok, kezek, ujjak fokozott használata)
állóképesség, jó fizikum, precizitás, felelősségtudat, önállóság,
szorgalom, érzelmi stabilitás, kapcsolatteremtő készség, határozottság,
kommunikációs és empatikus készség, tolerancia, csapatmunka.
A gyógymasszőr szakképzettséggel rendelkező:
●
gyógymasszázst és iszapkezeléseket alkalmaz;
●
különböző hőmérsékletű, kiterjedésű fürdőkkel kezeléseket
végez;
●
gyógyvizes ivókúrát alkalmaz.
A fizioterápiás asszisztens szakképzettséggel rendelkező:

●
a természet energiával gyógyítást végez (elektroterápia, napfényfototerápia, termoterápia, hidroterápia, balneoterápia, inhaláció,
klímaterápia).
Ajánlott mindenki számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik,
könnyen teremt kapcsolatot, szeret embereknek tevékenyen segíteni
a testi-lelki-szociális jólét, az életminőség javításában. Szívesen érint,
tapint, masszíroz másokat, fontos számára a mások iránti
felelősségvállalás és segítségnyújtás.
További információ kérhető munkaidőben: 06-54/402-250
Munkaidőn túl: Mihucz Sándorné igazgatónő: 30/176 – 6467

