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Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola

• 1938 – az átadás éve: polgári iskola

• 1975 – az összevonás éve: alsó tagozat

• 1991 – a szétválás éve: önálló általános 
iskola

• 2000-es évek: kényszerű egyenlőség

• 2017. augusztus 31. FENNTARTÓVÁLTÁS 

(alapgondolat: óvodától az érettségiig)



Az épület

• új padok és székek

• modern számítógépek

• digitális táblák, „smart termek”, tabletek, 
interaktív kijelzők…

• digitális napló (Mozanapló, E-ellenőrző)

• felújított, korszerűsített mosdók
• felújított, modern étkező
• felújított iskolaudvar
• megújuló energetikai rendszer 
• közeli és távolabbi tervek: 

aulaépítés, tetőtér bővítése



Pedagógiai jellemzők

• nemzetiségi hagyományok ápolása, jelenléte az iskolában

• együttműködés a szülőkkel a gyerekekért, a fejlődésükért

• tudásátadás és személyiségformálás összefonódása - magas színvonalú 
oktató munka, nevelés középpontba állítása

• értékközvetítés 

• személyes, közvetlen kapcsolat



Alsó tagozat

• átmeneti, szoktatási időszak

• stabil alapkészségek 
elsajátítása

• bontott órák

• nemzetiségi táncoktatás a testnevelés óra keretében
• 4. évfolyamon úszás a testnevelés óra keretében
• versenyek (Mesevetélkedő, Vers-és prózamondó verseny, tantárgyi 

versenyek)
• év végi átlag: 4,7



Felső tagozat

• nemzetiségi nyelv és idegen nyelv 

• informatika (IKT-eszközök, smart
tanterem, digitális módszerek)

• szaktárgyi versenyek, Simonyi, E-hód…

• úszás az 5. évfolyamon a testnevelés 
óra keretében

• felvételi előkészítők (magyar, 
matematika)

• évi végi átlag: 4,13



Nyelvoktatás – német

• DSD-nyelvvizsga lehetősége

• Projektek, a nyelv mindennapi használata

• csoportbontás, kombinált rendszer (4+2+2 év) 

• nyelvi versenyek (vers- és prózamondó 
verseny, Schiller verseny, OÁTV, szótárverseny)

• szereplések, fellépések városi és országos 
rendezvényeken

• részvétel nemzetiségi programokon (szüreti felvonulás, Márton nap, 
Nemzetiségi délután, Trachttag, májusfa állítás/bontás)

• nyelvi, nemzetiségi táborok



Nyelvoktatás - angol

• 4. osztálytól heti 1 óra

• 5. osztálytól heti 2 óra 
csoportbontásban

• kommunikatív nyelvoktatás, stabil 
alapok, továbbtanulási lehetőség 
haladó szinten

• versenyek, rendezvények (Pilisi 
angolosok rendezvényei, 
szótárverseny)



Induló osztályok

Varga Anita
osztályfőnök

nemzetiségi kétnyelvű képzés

Balogh Viktória
osztályfőnök

nemzetiségi kétnyelvű képzés

1.a osztály 1.b osztály



Kétnyelvű osztály

• csoportbontás (német nyelven tanult 

tantárgyak, alsó tagozaton matek és 

magyar is)

• alsó tagozaton német nyelven: rajz, technika, ének, 
környezetismeret (3.-4. oszt)

• felső tagozaton német nyelven választható folytatás: 
történelem, természetismeret, testnevelés

• nemzetiségi ruha



Tanórán kívül
• DÖK-programok (Halloween party, Vizes nap, Miniegyetem)

• közösségi programok (Herbstfest, Adventi gyertyagyújtás, Filharmónia 
koncertek, farsang, Sommerfest, projekt napok)

• sportolási lehetőségek (foci, kosárlabda, atlétika)

• szakkörök (háztartási, kézműves, természettudományi, gépíró)

• táborok (nyelvi, sport, vízi, erdei, jóga)

• osztályprogramok

• versenyek 

• egyéb: Logiscool



Ünnepek képekben

Advent



Ünnepek képekben

Farsang



Ünnepek képekben

Gyereknap



Márton-nap



Trachttag



Életképek – Projektek, projektek és projektek





Szabadidős tevékenységek





Táborok





• információk a beiratkozással kapcsolatban: www.nnai.hu

• várható időpontja: 2023. április 20-21. (csütörtök-péntek)

• egyházi tájékoztató: további információk a honlapon

http://www.nnai.hu/


Elérhetőségek

• intézmény: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola

• cím: Pilisvörösvár, Vásár tér 1.

• honlap: www.nnai.hu

• telefon: 06-26-330-250

• e-mail: iskola@nnai.hu

http://www.nnai.hu/


Köszönöm figyelmüket!


