
József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola bemutatása 

 

 

A József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Pesterzsébet 

nagy múltú általános iskolája, immáron 95 éve szolgálja az általános iskolai oktatást, nevelést.  

 

Az iskola fenntartója 2021. szeptember 1-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

Katolikus Iskolai Főhatósága. 

Az intézmény a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

nevet vette fel. 

Az iskola védőszentjei: Szent József és Tours-i Szent Márton  

Az iskola a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia területén helyezkedik el. 

A plébános atya a hitéleti és szakmai tevékenységet liturgikus, pasztorális és tartalmi 

tekintetben is segíti.  

A tanulók neveléséhez a keresztény értékrend szem előtt tartásával az iskola minden 

dolgozója hozzájárul. A tanulók a hittanórák tanításait, a tanórák erkölcsi útmutatásait 

igyekeznek a mindennapi életükben gyakorolni: 

- tisztelettudó magatartás 

- közösségi beilleszkedés mások jogainak tiszteletben tartásával 

- az önfegyelem tanulása, és fejlesztése 

- a kötelességtudat kialakítása, fejlesztése 



- az elvégzett munka megbecsülése 

- az igazságérzet helyes kibontakoztatása 

- felelősségvállalás a tettekért, azok következményeiért 

- tisztesség a munkában és az emberi kapcsolatokban 

- együtt érző és segítő magatartás a társak iránt 

- mások felé türelem, megértés és elfogadás 

- tapintatos és fokozatos missziós keresztény nevelés 

- a keresztény értékrend érvényesítése a nevelésben és az oktatásban egyaránt 

- a hitéleti nevelés során tanultak belső igénnyé alakítása 

 

 

Milyen speciális osztályok vannak, elsőtől heti hány órában és milyen idegen nyelvet 

tanulnak a gyerekek? Az ének tagozat mit jelent, és mit a nemzetiségi? 

Német nemzetiségi tanítási program: 



- A tanulók heti 5 órában tanulják a német nyelvet, emellett nemzetiségi 

hagyományokkal és tánccal ismerkednek. 

Emelt szintű ének-zene oktatás: 

- Heti 4 órában foglalkoznak a gyerekek zenével és mozgással, második osztálytól ez 

kiegészül 2 óra énekkarral. 

- Negyedik osztálytól angol nyelvet tanítunk, ezzel a nyelvvel már előzetesen, szakköri 

formában ismerkedhetnek a gyerekek. 

Normál tanrend: 

- Az alapkészségek hatékony fejlesztésével zökkenőmentes iskolakezdést biztosítunk. 

Iskolánk tudatosan vállalja a tehetséggondozást. Tehetséges tanulóink negyedik évfolyamtól 

kezdődően matematika tehetséggondozó csoportban tanulják a tantárgyat. Jól működő 

múzeumpedagógiai programunk kiegészíti a kompetencia alapú oktatást, különös érdeklődési 

körök kibontakozásának elősegítésére törekszik. 

 

Számos szabadidős programot kínálunk. Az egészséges életmódra nevelés kapcsán 

kihasználjuk a közeli sportlétesítményeket, diákjaink rendszeresen járnak korcsolyázni. 

Népszerű a Kosárpalánta képzés. Diákönkormányzatunk számos programot szervez tanulóink 

számára. 

Az iskola 2007-ben vállalta fel a német nemzetiségi oktatás  megszervezését és elindítását, 

amely azóta is sikeresen működik.  

 A nemzetiségi nyelvoktatáson belül a nyelvoktató forma szerint tanítjuk diákjainkat. 

Programunk célja: a nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiségi népismeret témaköreinek 

feldolgozásával járuljon hozzá a nemzetiségi oktatás céljainak megvalósításához, tehát az 

identitás, a magyarországi németek szokásainak és hagyományainak megőrzéséhez. A tanítás 

nyelve a magyar nyelv, amely mellett nemzetiségi nyelvet és irodalmat, valamint népismeretet 

oktatunk német nyelven. Első osztálytól kezdve hetente 5 nyelvóra van. Órarendbe iktattuk a 

nemzetiségi népismeret, ill. a magyarországi német néptáncok tanítását is. Tanulóink az 

ünnepeinken német nemzetiségi ruhát viselnek, megőrizve ezzel az öltözködéskultúrát is. 

Minden évben részt veszünk a nemzetiségi iskolák 

számára megrendezett országos versmondó- és színjátszó versenyeken, ahol számtalan 



alkalommal az élmezőnyben végeztünk. Nemzetiségi táncosaink rendszeresen szerepelnek 

kerületi és regionális nemzetiségi találkozókon, a kerületi sváb bálon, a német 

testvériskolánkból érkező csoportok tiszteletére rendezett fogadásokon és egyéb 

rendezvényeken. A nyári szünetben lehetőségük van a táncosoknak tánctáborban tovább 

mélyíteni tudásukat, melyet a nemzetiségi önkormányzat is támogat. 

Fokozott hangsúlyt helyezünk arra, hogy diákjaink anyanyelvi környezetben is 

gyakorolhassák nyelvtudásukat, ezért Magyarországon a német nemzetiségi települések 

megismertetésével támogatjuk ezt, külföldre pedig utazásokat szervezünk. Az alsó 

tagozatosok minden évben diákcsere-programban vesznek részt a frankfurti Berkersheimer 

Schule hasonló korú gyerekeivel. Felső tagozatos diákjainknak olyan kirándulásokat 

szervezünk, ahol szintén alkalmuk nyílik a nyelvgyakorlásra, például a bécsi karácsonyi 

vásárokon való részvétel, amelyet természetesen kulturális programokkal is fűszerezünk, ahol 

a vezetés nyelve mindig német. 

Intézményünk 2017 óta tagja a 

Béke Lángja Egyesületnek, melynek elnöke és alelnöke Herta Margarete és Sandor Habsburg-

Lothringen. Ez a non-profit egyesület egyik szívügyének tekinti, hogy segítse a nyelvet tanuló 

gyerekek minél hatékonyabb tanulását, és azt, hogy minél jobban megismerhessék egymást az 

emberek. Nevelő-oktató munkánk során folyamatos kapcsolatot tartunk a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Pesterzsébet elnökével és képviselőivel, akik nemzetiségi programjainkat 

jelentősen támogatják. 

 



 

 

 

Tevékenységeink a nemzetiségi oktatás terén, sváb népszokások felelevenítése 

Ősszel: 



 

Oktoberfest 

 

 

TÉLEN  Márton-napi hagyományőrző ünnepség 



 

Országos nemzetiségi szavaló-és színjátszó verseny iskolai fordulója 

 

 

  

TAVASSZAL kapcsolattartás az anyaországgal (németországi cserekapcsolatok) 



 

 

 

 

    Krén -Poroszka Jolán igazgató 

  


