Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola
története
A kezdetek, a hetvenes évek
A hetvenes években Óbudán, a kis, földszintes házak helyén új, tízemeletes lakótelepek
nőttek ki a földből a Váradi utca, a Vörösvári út, a Szentendrei út, a Polgár utca Harrer Pál
utca környékén. Az ideköltöző fiatal családoknak pedig óvodákra, iskolákra volt szüksége.
Ezért minden tömb kapott egy-egy óvodát, iskolát is ezekben az években.
Ezek egyikeként, iskolánkat 1975-ben kezdték építeni,1977-ben nyitotta meg kapuit a
diákok előtt a „Harrer”.
Harrer Pál, Óbuda első polgármesterének nevét 2000-ben vette fel intézményünk. Harrer
Pált példamutató élete és munkássága alapján választottuk névadónknak.
Az elmúlt 40 évről
A közös indulás után, a sokszor építészetileg is megegyező környékbeli általános iskolák az
eltelt 40 év alatt fokozatosan kialakították saját arculatunkat, megtalálva saját pedagógiai
stílusukat, szakterületeiket.
A négy évtized alatt iskolánk kialakította saját értékrendjét, pedagógiai kultúráját, oktatási
koncepcióját, hagyományait.
Büszkék vagyunk tanítványainkra, akik jelentős eredményeket értek el a különböző
műveltségi- és sportversenyeken, és sikeres emberek lettek.
Mára a Harrert a környék elismert, jó hírű iskoláinak egyikeként tartják számon a kerületet
ismerők.
Néhány kiemelten fontos lépés iskolai életünkben:
* A Harrer sport tagozatos iskolaként indult 1977-ben.
* Az intézményünk 1981-ben beindítja első angol tagozatos osztályát, ezzel megalapozva
a későbbi kiemelt idegen nyelvi orientációját.
* 1993-tól az angol-kézműves és angol-informatika tagozatok indultak.

* 2000-től a zenei és hangszeres művészeti képzés is elérhetővé vált a Harrer falain belül.
Az Aelia Sabina Zeneiskola központját iskolánkban alakította ki, és diákjainknak házon
belül lehetővé váltak a délutáni szervezett zeneórák.
* Az Ollea program keretében műfüves labdarúgó pályát építettek az iskola udvarán az
addigi betonos helyébe, ezzel lendületet kapott az iskolai labdarúgás képzése.
* 2003-tól indult a Világnyelv programunk, az emelt szintű, tartalom alapú angol
nyelvoktatásunk. Munkánk alapján 2015-ben elnyertük a megtisztelő mentoriskola
címet.
* 2010-ben lettünk „akkreditált kiváló tehetségpont”. Nagyon sokat dolgoztunk a Harrer
Tehetség Műhely színvonalas kialakításán. Munkánk elismeréseként 2015-ben
másodszor is megkaptuk a kiváló tehetségpont címet.
* Rengeteg sikeres pályázatunk révén az iskolai nevelési – oktatási stratégiákat, és a
digitális eszközparkunkat is jelentős mértékben fejlesztettük.
* A külföldi kapcsolatinkat a Socrates program segítségével 68 mobilitás keretében
valósítottunk meg.
* Az iskolai hagyományaink rendkívül széles választékát alakítottuk ki az elmúlt
évtizedekben.
Reményeink szerint iskolánk gyerekek és felnőttek számára is olyan, kellemes munkahely
lett, ahol a gyerekek a boldog gyermekkor mellett elsajátíthatják a sikeres felnőtt kor
alapjait.
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Igazgatók
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Kocsis János, a
nagy alapító
Az iskola első
igazgatója

1987-1993: Veres Sándor
1993- : Balogh Éva
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