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i. Országos meixner Konferencia

2003. szeptember 22-én és 23-án rendezte meg a Meixner Alapítvány első országos
konferenciáját. A neves gyógypedagógus, Meixner Ildikó, aki a XX. század második
felében a magyar gyógypedagógia egyik élvonalbeli alakja volt, tanításainak ápolásá-
ra és továbbfejlesztésére életre hívott alapítvány gazdag programmal várta a mintegy
kétszázfőnyi érdeklődő vendéget. A konferencia megnyitása után Damó Eszter, aki a
Meixner Alapítvány sorsát szívügyének tekinti, alapos, jól összefogott előadásban ele-
mezte a Meixner-féle metodika jövőjét. A plenáris ülésen hangzott el Weiss Mária és
Pataki László előadása. Az előbbi címe Meixner Ildikó és a részképesség-fejlődési
zavarok, az utóbbié: Hallásébresztés 2000. 22-én délután három szekcióban folytatta
munkáját a konferencia. Az A) szekció programját a következő témák töltötték ki:
Horváthné Moldvay Ilona: Logopédiai ellátás keretében működő dyslexia-prevenció
és reedukáció egy kisvárosban; Horgas Tamásné: A dyslexiás gyermekek ellátása
Baranya megyében; Vasvári Lilian: Szókincsfejlesztés és olvasástechnika javítása
középiskolásoknál; Hodicska Tiborné: A Meixner-módszer alkalmazása a nyelvtan
tantárgy tanításában. – A B) szekció előadásai a megkésett beszédfejlődés (dysphasia)
témája köré rendeződtek: Király Zsuzsa: Egy dysphasiás gyermek beiskolázási prob-
lémái; Kriston Viktória: óvodáskorú dysphasiások típushibái és terápiája; Damó
Eszter: Beszédgyengeség családi halmozódása. – Tóth Lászlóné: Dyslexia-ve -
szélyeztetettség szűrése Meixner-féle szókincspróbával Miskolcon. – A C) szekció
előadásainak témái arra kívántak választ adni, miképpen lehet a Meixner módszert
alkalmazni a roma gyermekek oktatásában. Az előadások tematikai sora: Fülöpné
Zámborszky Mária: Roma tanulók sikeres tanítása Meixner-módszerrel; Ládiné Szabó
Tünde: Dyslexia-prevenciós módszer roma 1. osztályban; Harhai Hilda: Dyslexia-
reedukáció 2-6. osztályban; Pintér Emese: Szenzoros, szenzomotoros dysphasiás 
gyermekek az eltérő tantervű általános iskolában.

A konferencia második napja plenáris előadásokkal folytatódott. Bujdos Éva
visszatekintő előadása arról szólt, milyen volt Meixner Ildikó kapcsolata a Dyslexiás
Gyermekekért nevű egyesülettel. Marton Klára előadásában a nyelv feldolgozás és
megértés kognitív alapjait elemezte. Szvatkó Anna arra a kérdésre kereste a választ, mi
a szenzoros integrációs terápia szerepe a dyslexia és dysgraphia kezelésében. – A 
konferencia záró eleme filmvetítés volt. Az alkotók (Kuncz Eszter és Damó Eszter) a
filmes illusztráció segítségével mutatták be a Meixner-féle szókincspróbát.
A konferencia nemcsak azért volt jelentős, hogy a résztvevők hasznos és a gyakorlat-
ban is alkalmazható ismeretekkel távozhattak, hanem jelezte, hogy a korábbi évek
„hivatali packázásai” ellenére is talpon maradhat egy intézmény, amely igazságos
ügyet, jobbító célt szolgál. – A rendezvény szervezői ígérték, hogy könyv alakjában is
megjelenik az előadások anyaga.
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