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 Budaörsön több mint 30 éve működik a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola. 

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.  

 

Intézményünket a gyermekközpontú, korszerű, színvonalas oktatási szemlélet jellemzi. 

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 kompetenciák fejlesztése, a kooperatív tanítási módszerek alkalmazása, a 

csoportos munka, a projektoktatás.  

 

2008-ban egy új szinttel kibővült, kívül-belül megszépült iskolánkat igyekszünk felszerelni 

olyan technikai eszközökkel, melyek megfelelnek a XXI. század kihívásainak. A termek 

mindegyike rendelkezik projektorral, számítógéppel, iskolánkban több okos táblával felszerelt 

osztályterem van, melyek a színvonalasabb és érdekesebb tanórák szervezését teszik lehetővé. 

Valamennyi tanteremben kiépült az internetes kapcsolat. 

2015. év elején került átadásra iskolánk udvarán egy 600 m2-es tornacsarnok, melynek 

segítségével a testnevelés órák és a délutáni sportfoglalkozások színvonalas megtartása vált 

lehetővé. 

 



Diákjaink tanórákon belül és kívül is találkozhatnak szűkebb és tágabb környezetük 

hagyományaival. A testnevelés órák keretében megtartott táncórákon magyar és sváb 

nemzetiségi táncokat tanulhatnak.  

Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, térségi, megyei és országos 

tanulmányi- és sportversenyeken. 

 

Alsó tagozaton tanítóink osztályaikat az első négy évben végigkísérik. A nyelvórákat 

csoportbontásban oktatjuk. 

Fejlesztő pedagógus, logopédus és könyvtáros is segíti munkánkat. Pszichológusunk délelőtt 

osztálykeretben és egyénileg foglalkozik az arra rászoruló tanulókkal.  

Délután tanulóinkat sokszínű tevékenységek (kézműves szakkör, tömegsport, tehetséggondozó 

szakkörök, énekkar, stb.) és színvonalas foglalkozások várják (színházlátogatás, 

sportversenyek, kézműves foglalkozások, könyvtári foglalkozások, stb.).  

 

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.  

 

A hozzánk jelentkező gyermekek szülei a következő képzési formák közül választhatnak: 

 

NÉMET NEMZETISÉGI OKTATÁS-NEVELÉS:  

Fontosnak tartjuk iskolánkban az egykor itt élt német lakosság nyelvének, kultúrájának és 

hagyományainak megőrzését és továbbadását. A német nemzetiségi osztály oktatási 

programjának kulcseleme a német nyelv és a sváb néptánc tanítása. 

A német nyelv tanulása egyben egy világnyelv elsajátítását is jelenti, így a biztos és használható 

nyelvtudás megszerzése érdekében az ebben a képzési formában részt vevő gyerekek kezdettől 

fogva magas óraszámban tanulják ezt a nyelvet – kis létszámú csoportokban (15-16 fő) –, és 

heti egy–egy alkalommal nemzetiségi népismeret, ill. nemzetiségi táncórán is részt vesznek. 7., 

8. osztályban a jelentkező gyerekek junior nyelvvizsgát tehetnek. Ezeken a vizsgákon 

kiemelkedően szerepelnek tanítványaink. 

 



IDEGEN NYELV – ANGOL NYELV: 

Mai világunkban fontos szerepet játszik az idegen nyelv tudása. Ezért iskolánkban lehetőség 

van már első osztálytól kezdve az angol nyelv tanulására. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, 

hogy először játékos formában – kis létszámú csoportokban (15-16 fő) – találkozzon a gyermek 

a tanulni kívánt nyelvvel.  

Kezdetben heti 2 órában, majd negyedik osztálytól kezdve emelkedő óraszámban tanulhatják 

tanulóink a nyelvet. Célunk, hogy alapvető jártasságot szerezzenek az elsajátított idegen 

nyelvben. Az angol nyelven tanuló diákjaink szintén 7., 8. osztályban junior nyelvvizsgát 

tehetnek, melyen szintén kiemelkedő eredményeket érnek el. 

 

 

 

 


