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Bij het ‚Internationale Forum Heileurythmie’ sluiten zich euritmietherapeuten
van over de hele wereld aan. Medewerkers
zijn al diegenen, die bewustzijn willen hebben van het geheel en die de euritmietherapie verder willen ontwikkelen. De deelnemers zetten zich gemeenschappelijk met de
antroposophisch-medische beweging in voor
het verder ontwikkelen en het verbreiden van
de euritmietherapie binnen de internationale
gezondheidszorgsystemen. Dit netwerk is representatief voor die mensen, die binnen de
euritmietherapie verantwoordelijk bezig zijn.
Het is er voor alle praktijkgebieden, beroepsverenigingen en opleidingen.
Op dit moment vertegenwoordigt het Forum,
via de landelijke vertegenwoordigers
en
initiatieven, euritmietherapeuten in meer dan
40 landen.

Medizinische Sektion
am Goetheanum
Albert-Steffenweg 2
CH-41434 Dornach, Zwitserland

Мedische sectie
van de ‚Hochschule
für Geisteswissenschaft’
Goetheanum
Dornach, Zwitserland
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Het ‚Forum Heileurythmie’ is een vakgebied binnen de ‚Internationalen Koordination Anthroposophische Medizin
(IKAM)’ van de Medische Sectie in Dornach, CH
De doelstelling van de IKAM is het vormgeven aan een gemeenschappelijk bewustzijn
voor de huidige situatie en de noodzaak om
de antroposofisch medische beweging wereldwijd mee te ontwikkelen.
Het plannen, begeleiden, realiseren en ondersteunen van, als ook de kwaliteitsbewaking
van initiatieven die tot verdere ontwikkeling
van een geïntegreerde antroposofisch- medische gezondheidszorg leiden, wordt gemeenschappelijk besproken en gedragen.

Internationale Koordination
Anthroposophische Medizin (IKAM)

O

De ‚Medizinische Sektion’ is één van 11
secties binnen de ‚Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft’.

Contact? Daar verheugen
we ons op ...
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Wij zijn ...
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Physicians

Co-ordination office

(Administration
Publicity work)

Physiotherapy

Eurythmy Therapy

(representing
eurythmy therapy
in all committees)

Physicians

Taakstelling: kwaliteitsontwikkeling door het
aanbieden van vakgerichte bijscholing en
vakinhoudelijke uitwisseling.

Fields
of practice

Het werk in het Forum wordt uitsluitend door solidarieitsbijdragen van alle euritmietherapeuten
en door giften/schenkingen gefinancierd. De
coördinator neemt met de co-coördinatoren de
zorg voor het netwerk op zich en maakt een
samenvattend
overzicht
van
belangrijke
ontwikkelingen bekend.

Praktijkgebieden
Kleuterscholen, basisscholen, heilpedagogie en
sociaaltherapie, senioren, zelfstandige praktijk.

Country
representatives

Organisatie en financiën zijn voor alle medewerkers binnen het netwerk en in de ‚Medizinischen Sektion’ in te zien.

(representatives
of all working fields)

De jaarlijks verschijnende Journal informeert
over de actuele stand van zaken van de beroepsverenigingen in elk land (zie www.heileurythmie-medsektion.net/de/Journal).

In de „International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies“
(IFAAET) zijn samenwerkings-verbanden aangegaan tussen euritmietherapeuten en kunstzinnig therapeuten.

Professional
associations

Het Forum leeft door de initiatieven, de kundigheid en het bewustzijn dat de euritmietherapeuten wereldwijd van elkaar hebben.

Internationale beroepsverenigingen
Tien
beroepsverenigingen
hebben
overeenstemming bereikt op het gebied van beroepsprofiel, gedragsregels, richtlijnen voor
werkmethodes en het internationale keurmerk
AnthroMed® Eurythmy Therapy. Op landelijk
niveau wordt verder gewerkt aan erkenningsvraagstukken ten einde het uitoefenen van het
beroep te garanderen.

IKAMCo-ordinator

Het stimuleert een geestesleven waarbinnen
individuele ontwikkeling en initiatiefkracht centraal staan. Daarbij vindt tussen de initiatiefnemers een zodanige uitwisseling plaats over de
inhoudelijke werk- en rechtsomstandigheden,
dat daardoor een gemeenschappelijk bewustzijn voor de de behoeftes en mogelijkheden van
de enkeling binnen het geheel ontstaat.

Co-ordinating team

Het internationale Forum ziet zichzelf als een
zich ontwikkelend organisme.

Training

Organisatie en financiering

Internationale opleiders conferentie
Taakstelling: het uitwerken van kwaliteitscriteria, -waarborg en –ontwikkeling van de euritmietherapie binnen de erkende euritmietherapie opleidingen.

Care

Internationale gedelegeerden conferentie
Taakstelling: Uitwisseling en gemeeschappelijke
ideeenvorming t.b.v. de internationale beroepsgemeenschap.

Research

Euritmietherapeuten van het internationale ‚Forum Heileurythmie’ verzorgen de uitwisseling en
de samenwerking, teneinde kwaliteitsrichtlijnen
binnen de opleidingen, vraagstukken rond erkenning van het beroep en inhoudelijke bij- en
nascholingen te realiseren.

Co-coördinatieteam
Taakstelling: adviseren bij korte, middellange en lange termijn doelstellingen en deze in
de verschillende coördinatiegebieden, zoals
opleiding en onderzoek, beroepsverenigingen,
werkgebieden en public relations helpen realiseren.
Een actief mee- en samenwerken met de coördinator.

Organisational Chart

Wij zijn georganiseerd ...

I NT E R NA TIO N AL DE PART M E N T OF E UR YTH M Y T H E R A P Y ( E u r y t h my T h e ra py Fo ru m)

Wij werken ....

www.heileurythmie-medsektion.net/en/brochure/posters

