Bemutatkozás
Tevékenység
A Meixner Alapítvány 2000 óta dolgozik Meixner Ildikó szellemi hagyatékának őrzőjeként azon, hogy
ez a sajátos, rendkívül hatékony és aprólékosan felépített módszertan fennmaradjon, fejlődjön, és egyre
több gyermek boldogulását segíthesse. E cél elérése érdekében alapítványunk sokrétű tevékenységet
szervez és végez, mely több nagyobb, de egymástól élesen el nem különíthető területet foglal magába:
Akkreditált és nem akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyamokat, előadásokat tartunk.
Folyamatosan futó akkreditált képzéseink mellett, melyek célja a beszédfejlesztésre, diszlexia
prevencióra és reedukációra irányuló diagnosztikai és módszertani eszköztár és szemlélet átadása,
szakembereink szakmai napokon, műhelymunkákon, nem akkreditált rövid képzéseken tartanak
előadásokat, gyakorlati szemináriumokat országszerte, sőt határainkon túl is.
Módszertani kiadványokat és taneszközöket fejlesztünk, jelentetünk meg és terjesztünk. Ez egyrészt az
alapítvány saját szakmai műhelyében, a Meixner Műhelyben született kiadványok létrehozását,
módszertani segítését, szerkesztését, kiadását, terjesztését jelenti, másrészt lektorálás biztosítását
olyan kiadványok esetében, melyek a módszertanra épülve jöttek létre a tanulás segítése érdekében. Az alapítvány gondozza a Játékház tankönyvcsaládot.

Fenntartjuk és működtetjük a Meixner Ambulancia és Módszertani Központot, ahol vizsgálatot és
terápiát biztosítunk olvasás-, írás- és beszédproblémával küzdő gyermekeknek. Módszertani
tanácsadást tartunk pedagógusoknak és az érintett szülőknek.
Tudományos kutatásokat folytatunk és finanszírozunk a tanulási zavar diagnosztikájával és hatékony
terápiájával kapcsolatban. Nemzetközi és hazai szakmai konferenciákat, szakmai tanulmányutakat, szakmai fórumokat szervezünk, finanszírozunk. Biztosítjuk a módszertan képviselői
számára a részvételt hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, tanulmányutakon, tudományos kutatásokban.
Ismeretterjesztő tevékenységet folytatunk a diszlexia problémakörrel kapcsolatos témákban szülők,
leendő és már dolgozó kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, tanítók és tanárok részére.
Kapcsolatot tartunk fenn és együttműködünk hasonló célú alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel,
oktatási intézményekkel hazánkban és külföldön.
Alapítványunk a fenntartója a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának.
Szakmai segítséget nyújtunk az intézményben folyó pedagógiai munkához. Továbbképzéseket
biztosítunk, mentortevékenységet folytatunk, valamint módszertani kiadványokkal segítjük a
minőségi szakmai munkát az iskolában.

Az alapítvány szervezeti felépítése
Az alapítvány döntéshozó testülete a három tagból álló kuratórium. A döntések előkészítését, a szakmai
tevékenység hosszú- és rövidtávú tervezését, lebonyolítását, ellenőrzését a jelenleg hattagú Szakmai
Koordinációs Testület végzi. E feladatok ellátása nem munkaviszony keretében történik.
Az alapítvány munkáját egyetlen alkalmazottként alapítványi titkár segíti, akinek fő feladata az
adminisztratív és szervezési feladatok ellátása, illetve a mindennapi ügyek intézése. Az alapítvány
titkára számos olyan feladatot is ellát, ami a Meixner Iskola mindennapi működését segíti, illetve az
intézmény fenntartásából adódik.
A Meixner Alapítvány közhasznú szervezet, ami magával vonja az évenkénti adatszolgáltatást, az
adatok nyilvánosságának biztosítását.
Munkatárs
Kovách Erzsébet az alapítvány titkára

A kuratórium tagjai
Gyarmati Renáta a kuratórium tagja 2016 óta
Az Alapítvánnyal gyermekem érintettsége miatt kerültem kapcsolatba. Az
Ambulancián lévő prevenciós órák eredményessége és gyermekbarát hangulata
motivált abban, hogy a Meixner módszerrel szakmai szemmel is megismerkedjek,
így az Alapítvány képzésein gyógypedagógus hallgatóként vettem részt.
Autizmussal élő gyermekeknek egyéni fejlesztést tartok és árnyékpedagógusi
munkát végzek általános iskolákban.

Ungi Zoltánné
dr. Mohai Tünde a kuratórium tagja 2021 óta
Az Alapítvánnyal egy megkeresés okán kerültem kapcsolatba. Jogászként és jogi
szakokleves köznevelési szakértőként más megközelítésből tudom az Alapítvány
munkáját segíteni. Korábban részt vettem magán felsőoktatási intézmény
akkreditációjában és hosszú évekig segítettem egy Tankerület munkáját. Jelenleg a
magánszektorban tevékenykedem. Mindig fontos volt számomra a társadalmi
felelősség vállalás az egyén szintjén is. Két gyermek édesanyjaként az oktatás
mindennapi beszédtéma nálunk. Csodálattal figyelem a Meixner Alapítványnál
folyó elhivatott munkát. Hálás vagyok, hogy részese lehetek.

Vasvári Lilian

az alapítvány képviselője, a kuratórium elnöke 2016 óta
Bujdos Éva és egy kicsit Meixner Ildikó tanítványaként nem csak a módszertant
ismertem meg. Azt is megtanultam tőlük, hogy mennyire fontos az érdekvédelem és
az ismeretterjesztés. Az Alapítvány munkáját a kezdetektől fogva ismerem, 2012 óta
vagyok a kuratórium tagja. Büszke vagyok rá, hogy szerkesztőként több kiadvány
megszületésében is segíthettem.

A Szakmai Koordinációs Testület tagjai
Adorján Katalin

gyógypedagógus - pszichológus
Meixner Ildikó közvetlen tanítványa, számos módszertani kiadvány
szerzője, lektora. Részt vesz a képzések tartalmának tervezésében, a
módszertani ismeretek átadásában, valamint az ambulancián folyó
diagnosztikai munkában.

Asbóthné Kriston Viktória gyógypedagógus - logopédus
Meixner Ildikó közvetlen tanítványa, számos módszertani kiadvány
létrejöttének segítője. Részt vesz a képzések tartalmának tervezésében. Az
ambulancián elsősorban diagnosztikai munkát végez, az iskolában a
fejlesztést koordinálja. Aktív szerepet vállal pályakezdő logopédus és
fejlesztőpedagógus kollégák elméleti és gyakorlati képzésében,
mentorálásában.
Hodicska Tiborné (Kati)

gyógypedagógus
Meixner Ildikó közvetlen tanítványa, számos módszertani kiadvány
lektora. Részt vesz a képzések tartalmának tervezésében, a módszertani
ismeretek átadásában, valamint a terápiás munkában és a módszertan iránt
érdeklődő kollégák mentorálásában. Nagy szerepe van a kapcsolat
építésben a hazai és külföldi szakemberekkel, társszervezetekkel.

Sipos Zsóka

okleveles gyógypedagógus, logopédus
Módszertani kiadványok szerzője, lektora. Részt vesz a képzések tartalmának tervezésében, a módszertani ismeretek átadásában. Fő feladata az
alapítvány tudományos tevékenységének koordinálása, kutatások
tervezése, lebonyolítása. A módszertan megőrzésének, aktualizálásának
érdekében annak biztosítása, hogy az alapítvány tagja maradjon a
tudományos és a szakmai párbeszédközösségnek.

Szilágyi Éva

logopédus - angol nyelvtanár
Meixner Ildikó közvetlen tanítványa. Részt vesz az alapítvány tudományos
tevékenységének koordinálásában, illetve az iskolában folyó munka
közvetlen szakmai segítésében.

dr. Tóth Katalin

logopédus -szomatopedagógus, jogász
Fő feladata az ambulancián folyó diagnosztikai és terápiás munka
folytatása. Ezen felül nagy segítséget nyújt az alapítvány hatékony
működésének fenntartásában.

