Az orvosi szekció egy a Szabad Szellemtudományi Főiskola 11 stekciója közül.
Gyógyeuritmia Fórum az Orvosi Szekción belül működő IKAM, az Antropozófiai
Gyógyászat Nemzetközi Koordinációjának egyik szakterülete.
A Medizinische Sektion Nemzetközi Fórumában a Nemzetközi Gyógyeuritmia Fórumban
(„Internationale Forum Heileurythmie“) - a
világ összes gyógyeuritmistája kapcsolódik
össze.Mindenki részt vehet, akit érdekel a
gyógyeuritmia ügye, és ennek továbbfejlesztésén szeretne munkálkodni.
A résztvevők az antropozófiai gyógyászat
mozgalmával közösen lépnek fel a gyógyeuritmia különböző országok egészségügyi
szervezeteiben történő meghonosítása és
továbbfejlesztése érdekében.
A szövetség képviseli mindazokat, akik
felelősek gyógyeuritmia iránt. Minden
szakterület, foglalkozási terület, szakosztály,
képzés fejlesztését igyekszik szolgálni.
Pillanatnyilag 40 ország képviselője dolgozik
aktívan Forumban
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Kik vagyunk?

Feladat: A szakterületi továbbképzések
minőségbiztositása és a szakmán belüli tapasztalatcsere.

Pharmazeuten

Hebammen

Heileurythmisten

Geschäftsstelle
(Vertretung
aller Arbeitsbereiche)

(Administration
Öffentlichkeitsarbeit)

IKAMKoordinator

(Vertretung der
Heileurythmie in
allen Gremien)

Ärzte

Pfleger

Physiotherapeuten

Koordinationsteam

Óvoda, iskola, gyógypedagógia, öregek otthona , szabad praxis,

Ausbildung

A Koordinátor összekötők segítségével ápolja a
szövetség rendszeres tevékenységét és megjelenteti a fontos fejlődési eredményeket.

Szakterületek

Forschung

A szövetségi fórum munkáját anyagilag kizárólag a gyógyeuritmisták hozzájárulása
és Alapítványok által közvetített ajándékok
fedezik.

Struktur-Organigramm

Az évente megjelenő ujság « Journal » tájékoztat a különböző országok gyógyeuritmiai
aktuális müködéséről, ujdonságairól.
(lsd : www.heileurythmie-medsektion/net/de/
Journal)

Az International Federation of Anthropsophic Arts and Eurythy Therapies
(IFAAET) A z Antropozófiai Művészet- és
Euritmiaterápiák Nemzetközi Szövetségét a
gyógyeuritmisták és a művészetterapeuták
közösen alakították.

I N T E RN A T IO N AL ER FA C H BER EI C H HE IL EURYTHMIE (Forum Heileurythmie)

A szervezeti és anyagi formák mindenki
számára átláthatóak.

Ärzte

A gyógyeuritmia jogi elismerésén és a munka
jogi alapjainak biztositásán az egyes nemzeti
csoportok dolgoznak.

Heilpädagogen

A Nemzetközi Fórum szövetség az egyes
gyógyeuritmisták kezdeményezéseiből és tudatából táplálkozik.

Praxisfelder

Tiz szakmai szövetség dolgozta ki a gyógyeuritmia szakmai képének leirását, egy közös
etikai kódexet és módszertani irányvonalakat,
a nemzetközi márkajel AnthroMed® Eurythmy Therapy használatát.

Szakmai szövetségek

Psychotherapeuten

Képzések nemzetközi konferenciája
Feladata:Az összes elismert gyógyeuritmia
képzés minőségi feltételeinek, biztosításának
és fejlesztésének kidolgozása,.

Szervezet és gazdasági forma
A nemzetközi Forum szociális formáját tekintve állandóan fejlődő organizmus. Olyan szellemi életet támogat, ahol az egyéni fejlődés
és a kezdeményezés elengedhetetlen. A
tisztségviselők és aktivitások kezdeményezői
úgy cserélik ki tapasztalataikat,az aktuális
munka és jogi viszonyokról, hogy egy közös
tudat alakuljon ki az egyének szükségleteiről
és lehetőségeiről .

Feladata: Rövid-,közép- és hosszútávú célok
megtanácskozása és ezeknek a Képzésekben/kutatásokban/munkaszövetségekben,
munkaterületek és a nyilvános munkában
való közvetítése.
Aktív együttműködés a Koordinátorral.
Internationale
Koordination Anthroposophische
Medizin (IKAM)

Feladata: Tapasztalatcsere és közös szellemi
együttműködés a nemzetközi szakmai közösség fejlesztése érdekében

Ko-Koordinationsteam

Landesvertreter

Nemzetközi képviselő találkozó

Medizinische
Sektion

A Nemzetközi Fórum gyógyeuritmistái ápolják az együttműködést és tapasztalatcserét a
képzések minőségbiztosítása, a tanusitványok
elismerése, a továbbképzések tartalmi és formai kérdéseiben.

Kunsttherapeuten

Igy működünk...

Berufsverbände

Igy dolgozunk....

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

