
Ergoterapist 
 
Ergoterapistlik, Federal Almanya genelinde  
geçerli bir yasal düzenlemeye göre uygulanır. 
Esas itibarıyla 3 yıl sürer ve devlet sınavıyla sona erer. 
 
Ergoterapistlerin görevleri nelerdir? 
- İşlevsel, sensomotorik, nevro-psikolojik ve/veya psikososyal  
  bozuklukları olan hastaları bilgilendirmek ve tedavi etmek 
- Hasta için tedavi planı oluşturmak 
- Hastayı yemeğini yiyebilmek, giyinmek, yazı yazabilmek 
  gibi temel işlem yeteneklerin edinilmesine çalıştırmak 
- Ortopedik yardımcı araçların kullanımında egzersiz yaptırmak 
- İş yerinin düzenlenmesinde öneri getirmek ve yardımcı olmak  
 
Ergoterapistler nerelerde çalışır? 
- Hastane ve kliniklerde 
- Yaşlılar ve bakım yurtlarında 
- Rehabilite merkezlerinde 
- Yatılı ve günlük bakım hizmetlerinde 
- Meslek Teşvik ve Eğitim Atölyelerinde 
 
Bu meslek için hangi koşullar tercih nedenidir? 
- Bakım hizmetleri ve organizasyon işlerine ilgi duymak 
- Hastalar ve engellilerle çalışmayı istemek 
- Sabırlı olmak ve iletişimi güçlü olmak 
- Hastalara ve engellilere karşı duyarlılık 
- Bedensel ve ruhsal dayanıklılık 
 
Ön koşul: Sağlık açısından uygunluk, en az 18 yaşında olmak ve  
Realschulabschluss  
 
Eğitim sonrası yükselme olanakları nelerdir? 
Okul bittikten sonra birçok kurs ve eğitim seminerleriyle meslekte  
yükselme ve uzmanlaşma olanaklarından bazıları şunlar: 
- Fizyoterapi, devinim terapisi (Bewegungstherapie) 
- Gevşeme teknikleri, otojen egzersizi (Autogenes Training) 
- Rehabilitasyon 
- Dans ve devinim terapisi (Tanz- und Bewegungstherapie) 
- Sağaltım veya özel pedagoji (Heil- oder Sonderpädagogik) 
 
Meslekte uzun yıllar çalıştıktan sonra alttaki branşlarda  
bir üst eğitim görmek:  
- Sosyal Hizmetler Uzmanlığı (Fachwirt/in – Soziale Dienstleistungen) 
ve Fachhochschulreife ile alttaki branşlarda  
akademik eğitime devam etmek mümkündür:  
-Dipl. Mesleki Pedagoji (Dipl. Berufspädagoge/in) 
- Dipl. Medikal Pedagoji (Dipl. Medizinpädagoge/in) 
 
 
 
 



Daha geniş bilgiye nereden ulaşabilirim? 
- Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu’na bağlı  
  Meslek Enformasyon Merkezi’nden (BIZ)  
- www.berufenet.de internet adresinden 
- İlgili okullardan 
 
Eğitim kurumları: 
 
IB-Medizinische Akademie Berlin 
Staatlich anerkannte Schule für Ergotherapie 
Charlottenstr. 1, 10969 Berlin 
Tel.: 25 29 20 90 
ergo.berlin@med-akademie.de 
http://www.med-akademie.de 
 
Akademie der Gesundheit 
Berlin/Brandenburg e. V. 
Campus Berlin-Buch 
Karower Str. 11, 13125 Berlin 
Tel.: 9403060 
info@gesundheit-akademie.de 
http://www.gesundheit-akademie.de 
 
Schule für Ergotherapie 
im Ev. Waldkrankenhaus Spandau 
Stadtrandstr. 555, 13589 Berlin 
Tel.: 3702-1890 
ergoschule@waldkrankenhaus.com 
http://www.waldkrankenhaus.com/karriere/ausbildung/ergotherapie.php 
 
 
Wannsee-Schule e. V. 
Schule für Gesundheitsberufe 
Zum Heckeshorn 36, 14109 Berlin 
Tel.:80686200 
ergotherapie@wannseeschule.de; http://www.wannseeschule.de 
 


