POGOJI ZA PRIDOBITEV NPK
MASER/MASERKA
Kandidati, ki nimajo potrjenih znanj
anatomije in fiziologije, komunikacije in
higiene, ki so določene v izobraževalnih
in študijskih programih na področju
zdravstva,
kozmetike,
farmacije
in
športa, morajo pred prijavo v postopek
NPK opraviti na Srednji zdravstveni šoli
še preizkus iz zahtevanih vsebin.

VSE, KI ŽELITE OPRAVLJATI DELO
MASERJA/MASERKE,
ALI BI ŽELELI PRIDOBITI
NACIONALNO POKLICNO
KVALIFIKACIJO – NPK,

PREIZKUS ZDRAVSTVENIH VSEBIN
Zdravstvene vsebine lahko kandidati za
NPK
maser/maserka
opravljate
individualno pred začetkom tečaja na
izpitnih rokih, ki so določeni za odrasle
udeležence
izobraževanja
ali
organizirano po vpisu v tečaj »Maser«.
KAKO DO CERTIFIKATA?
Z
neposrednim
preverjanjem
in
potrjevanjem strokovnih znanj in veščin
nacionalne
poklicne
kvalifikacije
pediker/pedikerka.
Z dokazovanjem strokovnih znanj in
veščin
za
nacionalno
poklicno
kvalifikacijo maser/maserka z dokazili.

URESNIČITE NOVE IZZIVE NA
USPEŠNI KARIERNI POTI!

IN VSE, KI VAS TO VESELI

IZPITI ZA NPK
•
•
•

Izpitni roki so javno razpisani.
Izpitne roki predlagamo glede na
število prijav.
Preverjanje in potrjevanje se
izvaja na Šolskem centru Slovenj
Gradec.

vabimo, da se vključite v

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Tečaj se izvaja na

Srednji zdravstveni šoli
v Slovenj Gradcu.

INFORMACIJE:
spletni naslov: www.sc-sg.si
tel: (02) 884 65 15 – za tečaj
GSM: 041 727 053 – vsebina tečaja
tel: (02) 884 65 12 – za NPK

Na Šolskem centru Slovenj Gradec
smo vpisani v register izvajalcev
postopka preverjanja in potrjevanja
nacionalne poklicne kvalifikacije –
NPK maser/maserka.

VSEBINA TEČAJA KLASIČNE MASAŽE
TELESA

Vsebina je usklajena z vsebino kataloga
standardov
strokovnih
znanj
in
spretnosti za poklicno kvalifikacijo
Maser/Maserka.

Teoretični del:


komunikacija,



izbrane vsebine
fiziologije,

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE

anatomije

in



osnove fizioterapije,



podjetništvo,



izbrane vsebine prve pomoči,



izbrane vsebine travmatologije,



priprava na masažo (higiena,
zdravje in varnost pri delu…).

IZVEDBA TEČAJA


Ob petkih popoldan in ob sobotah
dopoldan oziroma po dogovoru med
tednom.



Praviloma 1 do 2 izvedbi na leto oz.
glede na interes.



Tečaj v celoti poteka v prostorih
Srednje zdravstvene šole Slovenj
Gradec.



Možnost obročnega plačila.

TEČAJ OBSEGA 120 UR:
•

50 ur teorije in

•

70 ur praktičnega pouka masaže.

Po koncu uspešno opravljenega tečaja
prejmete potrdilo o zaključenem tečaju.

USPEŠNO ZAKLJUČENO
IZOBRAŽEVANJE V TEČAJU
»MASER« OMOGOČA PRIJAVO ZA
PRIDOBITEV CERTIFIKATA
NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE MASER/MASERKA.

Praktični del:


tehnike masaže,



izvajanje masaže.

KAJ JE NPK?
NPK je formalno priznana
usposobljenost, potrebna za
opravljanje poklica.

POGOJI ZA VPIS V TEČAJ
V tečaj se lahko vključi vsak.
Prijavnica na spletnem naslovu:
www.sc-sg.si

INFORMACIJE ZA NPK
www.sc-sg.si
Tel. št. 02/88 46 512

