Kedves Szülők!
Budaörsön sokan még „sárga iskolaként” ismerik a több, mint 30 éves Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Általános Iskolát. Miként azt névválasztásunk is jelzi, iskolánk egyik legfontosabb
feladatának tekinti a német nemzetiséghez kötődő hagyományok ápolását és megőrzését a
magas színvonalú oktató-nevelő munka mellett.
Kiemelt céljaink: korszerűség (differenciált oktatás, kompetenciafejlesztés, kooperatív
tanítás-tanulás, projektoktatás) és hagyomány (értékőrzés, értékteremtés, értékközvetítés)

Korszerűség
Intézményünket nemcsak a gyermekközpontú szemlélet jellemzi, de nagy hangsúlyt fektetünk
a korszerű, színvonalas oktatásra is.
Minden gyermek önálló egyéniség, ezért az általános iskolai tanulmányaikat nálunk megkezdő
gyermekeknek azt az osztályt, illetve tanulócsoportot ajánljuk, amely számukra a legjobban
megfelelő fejlődést és haladási ütemet biztosítja.
Tanítóink és tanáraink nagy hangsúlyt helyeznek a tanórán belüli differenciált oktatásra,
hiszen a tanulóközösségeken belül sem egyforma a gyermekek tudása, felkészültsége. A
tanórákon fontos szempont a kulcskompetenciák fejlesztése, a kooperatív tanítási módszerek
alkalmazása, a csoportos munka, a projektoktatás. A tanév folyamán tanulóink évfolyamtól
függetlenül számos tanórán kívüli projektben is részt vehetnek. Ilyen például az egészséges
életmód, a környezetvédelmi, a karácsonyi, a nemzetiségi népismeret projekt.
Nyár elején nebulóink az igen népszerű erdei iskolákban gazdagodnak élményekben és
ismeretekben egyaránt.

XXI. századi iskola
2008-ban egy új szinttel kibővült, kívül-belül megszépült iskolánkat igyekszünk felszerelni
olyan technikai eszközökkel, melyek megfelelnek a XXI. század kihívásainak. Az idei tanévben
szinte teljesen megújul iskolánk informatikai parkja. A termek többsége rendelkezik
projektorral, számítógéppel, iskolánkban több okos táblával felszerelt osztályterem van,
melyek a színvonalasabb és érdekesebb tanórák szervezését teszik lehetővé. Iskolai
könyvtárunk több mint 15 000 kötettel és több száz nem hagyományos dokumentummal
rendelkezik. Valamennyi tanteremben kiépült az internetes kapcsolat.

2015. év elején került átadásra iskolánk udvarán egy 600 m 2-es tornacsarnok, melynek
segítségével a testnevelés órák és a délutáni sportfoglalkozások színvonalas megtartása vált
lehetővé. Így a mindennapos testnevelés szaktantermekben folyik. 2016-ban megújult
iskolánk udvara is.

Hagyomány
A mai rohanó világban szükség van a meglévő hagyományok megismerésére és megőrzésére,
de saját hagyományok teremtésére is.
Diákjaink tanórákon belül és kívül is találkozhatnak szűkebb és tágabb környezetük
hagyományaival. A testnevelés órák keretében megtartott táncórákon magyar és sváb
nemzetiségi táncokat tanulhatnak, a nyelvi táborokban és a budaörsi Bleyer Jakab
Helytörténeti Gyűjtemény (Heimatmuseum) különböző foglalkozásain a német nemzetiségi
hagyományokkal ismerkedhetnek.
Jó kapcsolatot ápolunk egy németországi iskolával, így tanulóink betekinthetnek a német
iskolások életébe, megismerkedhetnek a diákokkal.
Fontos számunkra, hogy tanulóink büszkén vallják magukat „bleyereseknek”, ezért minden
évben részt vehetnek olyan rendezvényeken, melyek az iskolához és a lakókörnyezethez való
kötődést erősítik. Ilyenek például: Fióka-avató, Halloween, Márton-nap, a Karácsonyi koncert,
a Bleyer gála, Diákönkormányzat napja, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, mese- és
versmondó verseny, tanulmányi kirándulások, táborok, stb.
Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, térségi, megyei és országos
tanulmányi- és sportversenyeken.

Óvodából iskolába
Hagyományosnak mondható az óvodákkal való jó kapcsolatunk, amely a beiskolázás
megkönnyítését segíti. A tanév folyamán a nagycsoportos óvodások SULI-OVI foglalkozásokon
vehetnek részt, ahol ismerkedhetnek az iskolával, és találkozhatnak leendő tanítóikkal. Elsős
tanítóink már az óvodában találkoznak jövendőbeli tanítványaikkal.
Azért, hogy könnyebb legyen beilleszkedni az iskolai életbe, szeptember elején rövidített
tanítási napokat szervezünk elsőseinknek. Az ősz folyamán meghívjuk elsőseink óvónőit, hogy
figyelemmel kísérhessék tanítványaik fejlődését.

Tanítás, tanulás és szabadidő
Alsó tagozaton tanítóink osztályaikat az első négy évben végigkísérik. A nyelvórákat
csoportbontásban oktatjuk.
Fejlesztő pedagógus, logopédus és könyvtáros is segíti munkánkat. Pszichológusunk délelőtt
osztálykeretben, délután „intenzív kiscsoportban” foglalkozik az arra rászoruló tanulókkal.
Délután tanulóinkat sokszínű tevékenységek (kézműves szakkör, tömegsport,
gyógytestnevelés, tehetséggondozó szakkörök, énekkar, stb.) és színvonalas foglalkozások
várják (színházlátogatás, sportversenyek, kézműves foglalkozások, könyvtári foglalkozások,
stb.). A nyári szünetben táborozásra is lehetőség nyílik.
Az étkezést, és a délutáni foglalkozásokat igyekszünk a szülők igényei szerint kialakítani.

Biztos, korszerű tudás
Tanítványaink számára olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol a személyes erőfeszítés, a
tisztesség, a felelősségvállalás és a teljesítmény értékeket jelentenek.
A világ változik. Egy iskola csak akkor tud a változó világ igényeinek megfelelni, ha tradícióit
ápolja, de ugyanakkor folyamatosan képes a megújulásra is. Német nemzetiségi iskolaként a
német kisebbség nyelvének oktatása az iskola egyik legfontosabb jellemzője. Emellett a nem
nemzetiségi oktatást választók számára is színvonalas oktatási programot dolgoztunk ki.
Célunk, hogy a hozzánk kerülő gyermekek olyan ismeretekre és tudásra tegyenek szert,
amellyel képességeinek leginkább megfelelő szintű iskolákban tanulhatnak tovább.

Kedves Szülők!
Iskolánk honlapján (www.bleyerbudaors.hu) tájékozódhatnak intézményünkről. Minden
kérdésükre készséggel adunk felvilágosítást a 06 (23) 420-979-es telefonszámon . E-mail
címünkön is várjuk érdeklődésüket: igazgatohelyettes@bleyer.sulinet.hu

