სამედიცინო სექცია არის სულისმეცნიერების
თავისუფალი უმაღლესი სკოლის 11 სექციიდან
ერთ-ერთი.
სამკურნალო ევრითმიის ფორუმი არის ერთი
ნაწილი ანთროპოსოფიული მედიცინის
ინტერნაციონალური კოორდინაციისა (IKAM)
IKAM -ში მუშაობს ყველა სამკურნალო

კონტაქტები?
ჩვენ მოხარულნი ვართ...
ანთროპოსოფიული მედიცინის
ინტერნაციონალური კოორდინაცია (IKAM)
Medizinische Sektion
am Goetheanum
Albert-Steffenweg 2
CH-41434 Dornach/Schweiz

პროფესიის კოორდინატორი. თავისუფალი
სულისმეცნიერების უმაღლესი სკოლის
სამედიცინო სექციის შემადგენელი კავშირების
ამოცანაა: საერთო ცნობიერების შემუშავება მთელ
მსოფლიოში ანთროპოსოფიული სამედიცინო
მოძრაობის მდგომარეობისა და განვითარების
მოთხოვნების შესახებ, მედიცინის შემდგომი
განვითარებისათვის აუცილებელი

sekretariat@medsektion-goetheanum.ch

ინიციატივების ინიცირება და შეთანხმება,
გეგმების განხორციელება, დახმარება,
მხარდაჭერა, წარმატების კონტროლი.

www.heileurythmie-medsektion.net

სამკურნალო ევრითმიის ინტერნაციონალურ
ფორუმში ერთიანდებიან მთელი მსოფლიოს
მკურნალი ევრითმისტები. მონაწილეობის მიღება
შეუძლია ყველას, ვისაც აინტერესებს სამკურნალო
ევრითმია და მისი შემდგომი განვითარება.
მონაწილეები ერთიანდებიან ანთროპოსოფიულსამედიცინო მოძრაობაში სამკურნალო ევრითმიის
განვითარებისა და გავრცელებისათვის
სხვადასხვა ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემაში.
დღესდღეობით ფორუმი aერთიანებს 40 ქვეყნის
სამკურნალო ევრითმიის წარმომადგენელს.

ს ულისმეცნიერების
თავისუფალი უმაღლესი სკოლის
სამედიცინო სექცია
გოეთეანუმი, დორნახი/შვეიცარია

sekretariat@heileurythmie-medsektion.net

ინერნეტგვერდები
სამკურნალო ევრითმიის საერთაშორისო ფორუმი
გოეთეანუმთან არსებული სამედიცინო სექცია
www.medsektion-goetheanum.org

სამკურნალო ევრითმია /
ევრითმიული თერაპია

ბანკის მისამართი
გოეთეანუმთან არსებული სამედიცინო სექცია
Volksbank Dreiländereck EG
Med. Sektion / Förderstiftung AM
IBAN: DE92 6839 0000 0000 9707 60
BIC/Swift: VOLODE66
Betreff: 1258 Forum HE

(გთხოვთ აუცილებლად მიუთითოთ)
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ჩვენ ვართ...

ჩვენ ვმუშაობთ ...

ჩვენ ვართ ორგანიზებული...

კო-კოორდინატორთა ჯგუფი

ინტერნაციონალური ფორუმის მკურნალი
ევრითმისტები ზრუნავენ კომუნიკაციაზე
და ერთობლივ მუშაობაზე, სასწავლებლების
მაღალკვალიფიციურობაზე და აღიარებაზე.

ინტერნაციონალურ დელეგატთა კონფერენცია

ამოცანა: მოკლე, საშუალო და ხანგრძლივი
დროით გამიზვნა და განხორციელებისათვის
გზების დასახვა. აქტიური კოორდინაციის
მიღწევა.

ორგანიზაცია და დაფინანსება

ინტ. მასწავლებელთა კონფერენცია

Sინტერნაციონალურ ფორუმს თავისი სოციალური
ფორმა ესმის როგორც განვითარებადი ორგანიზმი,
ის ავითარებს სულიერ ცხოვრებას, რომელშიც
ნასურვებია ინდივიდუალური განვითარება
და ინიციატივები. ამასთან ინიციატივების
მატარებლები ცვლიან ინფორმაციებს თავიანთი
მუშაობისა და კანონმდებლობის შესახებ, რათა
აღმოცენდეს ცალკეულ მოთხოვნილებათა და
შესაძლებლობათა ცნობიერება.

ამოცანა: ხარისხის კრიტერიუმების დამუშავება.
სამკურნალო ევრითმიის სწორ განვითარებაზე
ზრუნვა ყველა აღიარებულ სამკურნალო
ევრითმიულ სასწავლებელში.
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კოორდინაცია თავის თავზე იღებს ქსელზე ზრუნვას
და აქვეყნებს განვითარების მნიშვნელოვანი
ცვლილებების შესახებ.

პრაქტიკული მუშაობის სფეროები
საბავშვო ბაღი, სკოლა, სამკ. პედაგოგიკა,
მოხუცებულთა სახლები, თავისუფალი პრაქტიკა,
კლინიკები. ამოცანა: ხარისხის განვითარება
სპეციალობის სპეციფიკური კვალიფიკაციების და
გამოცდილების გაცვლის საშუალებით.

Forschung

ორგანიზაცია და ფინანსები ქსელის და სამედიცინო
სექტორის ყველა თანამშრომ-ლისათვის
მისაღებია. ფორუმის მუშაობა მთლიანად
ფინანსდება ყველა მკურნალი ევრითმისტისგან და
შემოწირულობებიდან.

„International Federation of Anthroposophic
Arts and Eurythmy Therapies“ (IFAAET)-ში
გაერთიანდნენ სამკ. ევრითმიისა და ხელოვნებით
თერაპიის კავშირები.

Struktur-Organigramm

წლიური ჟურნალი (Journal) გვაწვდის
ინფორმაციას ყოველი ქვეყნის პროფესიული
ერთობის აქტიური მდგომარეობის შესახებ.

პროფესიული კავშირები
10 პროფესიული კავშირი შეთანხმდა პროფესი-ულ
სურათ-ხატზე. საერთო ეთიკის და ბრენდ AnthroMed® -ის კოდექსზე. ქვეყანაში ხდება მუშაობა
საკანონმდებლო პროფესიული აღიარე-ბისათვის
მუშაობის პროცესის დაცვის მიზნით.

კოორდინატორთა აქტიური თანამშრომლობა.

IN T ER N AT I ON A L E R F AC HB E RE IC H HEILEURYTHMIE (Forum Heileury thmie)

ფორუმი ცხოვრობს მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნის მკურნალ ევრითმისტთა ინიციატივით,
კომპეტენციით და ცნობიერებით.

ამოცანა: ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლა,
ერთობლივ იდეათა წარმოქმნა ინტერნაციონალურ
პროფესიული კავშირისათვის.

www.heileurythmie-medsektion.net/de/flyer/poster

