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A fennálló koronavírus veszélyhelyzet miatt tobb kényszeru intézkedést, váhortatást kellett
hoznia, fenntartania a Meixner Alapítvanynak. Mivel fo tevékenységeink kciz tt az oktatás, ké-
pességfejlesztés, pedagógus-továbbképzés szerepel - gyakorlatilag minden tertilettinkon rész-
ben vagy egészben át kellett állnunk az online térben való m k<idésre. Ehhez kompetenciákra,
megfelel , igényeinkre szabott online feliiletre , eszkózcikre volt sziikség. A pandémia ellenére
szakembereink résrttudtak venni az ismeretterjesztést szolgáló rendezvényeken, továbbképzé-
seinket meg tudtuk tartani. Ugyanakkor sikernek éljtik ffiog, hogy iskolánk zclkken mentesen
tudott tovább mtíkodni, meg tudtuk teremteni a megfelel form át a gyermekek vizsgálatára és
fejlesáésére is.

A kt)zhaszn tevékenység tartalma

A Meixner Alapítvány ambulanciát, módszertani ktizpontot miíktidtet, ahol oktatástl [ -
velést és képességfejlesztést folytat diszlexiás és egyéb speciíikus tanu|ási zavarral kíizd
gyermekek szám ára.

Alapítványunk immár 2l. éve folyamatosan mtikodteti Budapesten ambulanciáját, ahol a díag-
nosáikai, illetve aterápiás munka folyik. Ide az ország minden részéb I. esetenkéní ahatáron
trilról is érkeznek tanulási problémával kiizd gyermekek. A szakvélemény elkészítése után
javaslunk a sztil knek - lehet ség szerint a lakóhelytikhoz kozeli - Meixner-módszert alkalmaz
fejleszt - vagy gyógypedagógust, illetve igény esetén a gyeímekeket ambulanciánkon saját
szakembereink fejlesztik tovább. Ebben a formában2021-ben 76 gyermeket vizsgáltunk meg
(diagnos lka), illetve kb. 90 gyermek folyamatos felzárk tratását fejlesztését vége nk- a pan-
démiás helyzethezígazodva részben online oktatva. Ambulanciáinkon ingyenesen mérjtik fel a
rászoruló gyermekek képességeit (11 fot 2021-ben, cisszesen 275 ezer ft értékben), ill. alapít-
ványi támogatással végezrtjk a rászoruló családok gyermekeinek fejlesztését (2021-ben
230.7 50.- forinttaljárultunkhozzá a fejlesztó terapiál oz).
2 gyermeket folyamatos, térítésmentes fejlesáésben részesítetttink 378.000,-ft értékben.

8 osztályos alapiskolát szeryez és mííktidtet

Fenntartjuk 8 osztályos általános iskolánkat (Rakospalotai Meixner Általános Iskola és Alap-
fokri Mtivészeti Iskola, 1155 Bp., Tóth István u. 100.), ahol integrált oktatás keretén beltil ta-
nulási és nyelvi zavat, valamint autizmus spektrum zavar miatt sajátos nevelési igényri, ill.
ADHD-ban érintett, gyermekeket integrálunk, illetve 1- 1 f hallás- és látássértilt tanulónk is
van. Az induló els osztályba idén is tcibbszorcis volt a triljelentkezés. A fels bb évfolyamok
osztályaiba a fejleszt skapacitás maximalizálásával igyekszink tanév ktizben is fogadni a fej-
lesáési igénnyel j elentke zó gy ermekeket.
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A2020l202l-es tanévben 190, a202ll2022-es tanév elején 191 gyermek volt a tanulója az
általunk fenntarto tt áItaláno s i sko lának.
Az iskoléhanjelenleg 7 olyantanén íanít, aki gyógypedagógus végzettségti. Logopédus mun-
kakcirben 4 f dolgozik (3 teljes és 1 háromnegyed állásban).
Az autinrtussal él tanulóinkat autizmus specifikus képzettséggel bíró ktils s gyógypedagógus
kozremrik<idésével és szupervízi jával látjuk el - 202l tavaszeur további akkreditált autiz-
musspecifikus képzést finanszíroztunk 2 gy eypedagógiai asszisáenstink szétmára. Hetente
t bb mint 70 egyéni vagy kiscsoportos logopédiai fejlesztést biztosítunk a sajátos nevelési igé-
nyri (41 fo), illetve BTMN tanulók számára.
Nyitott Íntézményként - szívesen látunk ralátogatásokon, fejlesáéseken érdekl d sztil ket,
pedagógusokat, fejlesá tanarokat. Iskolank azELTE tÓr-ml egytittmrikodési szerzódés ke-
retében gyakorlati képzést biztosít. Az ELTE Gyógypedagógiai kanól is rendszeresen fogadunk
hallgatókat. Szakmai gyakorlatátt lt tte nálunk gyógypedagógus-asszisztens hallgató is.

4 gp. XV. keriileti gyermekek száma202l. szeptemberében 101 fo volt.
Evente egyszer tartós élelmiszergyiijtést rendeztink ktilonb ózó rászoruló teleptilések, csopor-
tok, családok számétra.2021 novemberében a Békéscsabai Mentálhigiénés Egyestiletnek Ean-
lottuk fel az adományokat.

AlaPÍtványutk2021-ben 148.376.000,- forint állami támogatást (EMMI, önkormányzat)utalt
át az iskolának , ezen feliil 65,9 millió forintot fordítottunk az intézmény fennt artáséra, miikcid_
tetésére.

Akkred itált pedagógus-továbbképzéseket tart

Cél szerinti tevékenységtink keretében 3 budapesti, egy szekszárdi és egy nyír egyhazi akkredi_
tált tanfolyamunkra cisszes en 227 fo pedagógus járt 2021 -ben.
Ebben az évben 6 f pedagógus számára tudtuk biáosítani az ingyenes részvételt továbbkép_
zéseinken, 525.000,- ft értékben., valamint 3 pedagógus számára tudtunk 50 %_os részvételi
kedvezményt nyrijtani 225 ezer forint <isszegben. A XV. kertilet iskoláiban dolgozó pedagógu-
sok számáratérítésmentesen biáosítunk részsrételi lehet séget tanfolyamainkon. Ez2021_ben
4 fó részvételét jelentette.

Cél szerinti tevékenységiink a módszer terjesztése, megismertetése, melyet szolgálnak
szakmai kiadványaink is.

A konyvek, taneszkoz<ik rijranyomásáhan, kiadásában is folyamatosan el re tudtunk lépni,
készleteinket gyakorlatilag egész évben felt ltjiik.Ú1, korszerti kiadványok is késztiltek szak-
mai mtíhelytinkben (pl. nagymérettí, osztályterem faláratehet Hívóképek). Nem csak tankony-
vek és munkaftizetek formájában, hanem digitális tananyag fejlesáésével is igyeksztink mód_
szertarli s e g ít s é g et nyrij tan i az érintettekn ek.

Kollégáink egytittmríkodnek (kutatások terén) azELTE BTK-n mrikcid Gyermeknyelvi Ku-
tatóc s oporttal, valamint az MT A- S ZTE Metako gní c ió Kutató c soportj ával.

Kutatási terep binosításával egytittmrik dtink a BME-MTA Lendiilet Nyelvjárás Kutatócso-
portjának rij nyelvi vizsgáIóeljárás kidolgoz ásában.
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Néhány kiemelt rendezvény, melyen térítésmentesen tartottunk el adásokat:

2021.06.22-23. - Budapest, F városi Pedagógiai Szakszolgálat- workshop azolvasólapokról
202t.09.09. - Szatmárnémeti, Románia, Boldog Scheffler János Kcizpont - online sztil knek
2021.09.25. - Budapest, a NILD Hungary által szeryezett Neuropedagógiai Konferencián be-
mutató
2021.10.21. - ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolája
2021.1 1 .18. - Országos Neveléstudományi Konferencia

Folyamatosan egyíittmtik dtink, számos el adást tartottunk a Dyslexiás Gyermekekért Egye-
stiletnél a szíil k, illetve a tanulókkal foglalkoz pedagógusok segítésére.

Szakembereink óraadói tevékenységet végeznek az Apor Vilmos Katolikus F iskolán, az
ELTE Tanító- és Óvóképzó Karon, valamint azELT9BércziGyógypedagógiai Karon.

A cél szerinti tevékenységekb 1 befolyó osszegek et az alapitvány és a Rákospalotai Meixner
Általános Iskola és AMI mtíkodtetésérÓ, fejlesztésére; diákjáinak iamog atásara,valamint a szo-
ciálisan rászoruló gyermekek vizsgáIatára, fejlesztésére; kiadványaink b vítésére, gond ozására
és pedagó gusok továbbk épzésér e fordítottuk.

A kuratórium 202l-ben 3 4 hatérozatot hozott.

Budapest, 2022. május 20.

_/ l.

1r'2 - ,*--- y', [" c_._'-

Vasvári Lilian - képvisel
Meixner Alapítvány

Záradék:
A kciáasznrisági jelentést a Meixner Alapítvány kuratóriuma2022. május 30-án a2022173.
számu határ o zatáv al e 1 fo g adta.
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