
További részletek: 
 
 

A 2019-es képzési napok az előadók neveivel:  

2019. április 3-7. Rüdiger Janisch, Andrea Janisch és Révész Ildikó 

2019. július 20-24. Rüdiger Janisch, Andrea Janisch és Sonja Zausch 

2019. július 27-31. Rüdiger Janisch, Andrea Janisch és Veronika Römer 

2019. október 23-27. Sonja Adams és Andrea Janisch 

2019. december 13-15. Bart Vanmechelen 

2019 tavaszán kezdődik a képzés, Rüdiger Janisch vezetésével, aki a legaktívabb 

segítőnk volt a program felépítése, kidolgozása során is. Ahogy a magyarországi helyzetet 

bemutattuk neki, sok, letisztult, új ideával, konkrét tapasztalattal, gyakorlati 

megoldásokkal ajándékozta meg tantervünket, programunkat. Rüdiger több európai 

képzésen tanítva szerzett gyakorlatot már fiatalon, aztán az USA-ban Camphill-

képzéseken, az Antropozófiai Társaságban, a Keresztény Közösség Papi 

Szemináriumában, Waldorf Tanár Képzéseken vált a legelismertebb tanárok egyikévé. 

Meghívott tanáraink:  

Andrea Janisch, Rüdiger felesége, nagy tapasztalatú térdinamika tanár a Beaver 

Run-i Camphill Iskolában és gyógypedagógiáról, mennyei-földi táplálkozásról tanít a 

Gyógypedagógia Akadémián. Férjével házszülői feladatokat is ellátnak. 

Sonja Zausch euritmista (MA), a berlini Emil Molt Akadémia tanára, a 

németországi Anthropoi Bundesverband oktatási program koordinátora, illetve vezetőségi 

tagja a dornachi Antropozófiai Szociális, Integratív Fejlődésért Testület Vezetőségének 

(korábbi nevén: Gyógypedagógiai és Szociálterápiai Szekciónak).  

Veronika Römer antropozófus zeneterapeuta, dolgozik speciális szükségletű 

gyerekekkel, felnőttekkel; tanít a Gyógypedagógia Akadémián és a Kimberton Waldorf 

Gimnáziumban.  

Sonja Adams a Gyógypedagógia Akadémia programjának fő koordinátora, a Beaver 

Run-i Camphill életének szervezője, korábban osztálytanító volt, jelenleg házszülő és 

gyógypedagógiát tanít az Akadémián.  

Becky Rutherford gyógypedagógus, művészetterapeuta, 20 év Camphill 

osztálytanítói tapasztalattal. Nemzetközileg nagyon aktív a gyógypedagógiai képzések 

mentorálásában és előadóként. 

Bart Vanmechelen Sonja Zausch és Jan C. Göschel mellett vezetőségi tag a 

Gyógypedagógiai és Szociálterápiai Szekcióban, illetve a Belga Antropozófiai Társaság 

vezetője. 

2020-ban előreláthatólag áprilisban lesz egy és júliusban két blokk Rüdigerrel.  

2020. szeptember 9-13. Annette Pichler érkezik, aki pszichológus, a Rudolf 

Steiner Gyógypedagógiai Szeminárium vezetője Bad Boll-ban, a Kasseli Antropozófus 

Nemzetközi Gyógypedagógiai és Szociálterápiai Képzések Körének vezetőségi tagja. Fő 

témái a trauma, a függőségek és a munka a "belső családunkkal" lesznek. 

A fent említett blokkok között is lesznek találkozásaink, ahol a csoporttagok 

dolgoznak tovább.  

Rüdiger Janisch a képzésvezetőnk. Az ő kérése, hogy minden jelentkező – 

jelentkezésekor - írjon egy motivációs levelet arról, hogy miért szeretne a képzés 

résztvevője lenni.  
 


