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SZIGNUMBA MENŐ OLDAL 
VÁR A SZIGNUM KINCSTÁRSASÁG! 

Légy tudós, bátor  

felfedező, kincskereső! Gyűjtsd össze 
mindazt a tudást, amire szükséged lesz 

életed nagy álmának megvalósításában! 
Nyolc éven át tartó, óriási kalandra 

hívunk!  

Térképezd fel, mi vár rád az úton:  

www.szignum.hu 

 

 MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? 

Tomi: „nyomozó, feltaláló, autószerelő és állatorvos” 

Panni: „fodrász, tanító néni, énekesnő és orvos”  

Tomi és Panni:„Bármelyik foglalkozást választhatjuk. 
A nyelvtudásunk megvan hozzá.  
 

Mi SZIGNUM-os diákok vagyunk!” 

ANGOL NYELVOKTATÁS 
 

   A Szignum Kéttannyelvű 
Egyházi Általános Iskola 14 
esztendeje kötelezte el ma-
gát az idegen nyelv magas 
szintű oktatása mellett, a kis-
térségben elsőként.   
   Évfolyamonként két osz-
tályban, emelt szintű illetve 
két tanítási nyelvű osztályok-
ban ismerkedhetnek diákja-
ink az angollal.  
 
   A SZIGNUM a korai nyelvtanítás mellett tette le a voksát, mivel a ku-
tatások is azt igazolják, hogy a kisgyermekkor nagyon előnyös az ide-
gen nyelvekkel történő ismerkedés elkezdéséhez. 

KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS 
2011 óta intézményünkben kéttannyelvű 

rendszerben is tanítunk angolt. 
 

Miben más, mint a tagozat? 
 

A heti 4 angol órarendi órán túl további 
tantárgyakat tanulnak a gyerekek angol 

nyelven: 
 

1-2. osztályban: ének-technika-rajz 
3-4. osztályban: környezetismeret-

technika-rajz 
5-6. osztályban: történelem-rajz-célnyelvi 

civilizáció 
7-8. osztályban: fizika-matematika-

célnyelvi civilizáció 
 

Eredményesség 
 
Kutatásokkal igazolt adatok bizonyítják a 
rendszer eredményességét. 8. osztály vé-
gére minden diákunk eléri a B1 (alapfok) 
szintet, amely stabil alapot nyújt a közép-
iskolai években egy magasabb fokú 
nyelvvizsga megszerzéséhez. 

LEKTOR 

 Intézményünkben angol anyanyel-
vű tanár segíti az idegennyelv tanu-
lását.  

   Heti 1x45 percben, kiscsoport-
ban, tanórai keretek között van 
lehetőség a nyelvgyakorlásra. 

KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK 
 

   Erasmus+ pályáza-
tok támogatásával ta-
nulóink és pedagógu-
saink Európa számos 
országába eljutottak, 
illetve több alkalommal 
fogadtunk hozzánk 
érkező külföldi tanuló-
kat.  
 
Szemléletformáló témákkal foglalkozunk. 



 

 

RÓLUNK MONDTÁK 
 

SZÜLŐI  VÉLEMÉNYEK  ISKOLÁNKRÓL  
 

„Nagyon tetszett az iskola otthonossága, hangulata és az 
oktatók barátságossága.” 
 

„Kimagasló az angol oktatás, ami elengedhetetlen a mai vi-
lágban.” 
 

„Ajánlom mindazon szülők figyelmébe, akik családias, baráti, 
jó közösségű iskolát keresnek.” 
 

„Ebben az iskolában találtuk meg azt a szellemet, azt a fi-
gyelő, reagáló, terelgető közeget, és egyben azt a két re-
mek tanárt, akikre nyugodt szívvel rá tudjuk bízni a gyere-
künket.” 
 

„Többféle szakkört biztosít az intézmény, ahol a gyermekek 
kikapcsolódhatnak, tehetségüket fejleszthetik.” 
 

„Az oktatási színvonal kiemelkedő, emellett tanítóink, tanára-
ink odafigyelnek gyermekeink lelki egyensúlyára is.” 
 

„A katolikus hit oktatása mellett a barátságos és családias 
légkör is meggyőzött arról, hogy negyedik gyermekünk ré-
szére is jó választás lesz az iskola.”      
 

„A SZIGNUM gyermek centrikus, az itt dolgozó pedagógu-
soktól a diákok, a tudás mellett megkapják a szeretetet, az 
odafigyelést és emellett a hit és az erkölcstan alapjaival is 
megismerkednek.” 
 

„Az iskolát meghittség jellemzi, a tanárokkal együtt nyugal-
mat, rendezettséget sugároz.” 
 

„Óriási öröm számunkra, amikor a gyerekeink örömmel men-
nek iskolába. Kedvesek és segítőkészek a pedagógusok.” 
 

„Eleinte kicsit féltem, hogy a templomba járás és a hittan túl-
zottan erőltetett lesz, de azt tapasztaltam, hogy gyermek-
központú az erkölcsi nevelés és a gyerekek szeretik ezeket 
az alkalmakat.” 
 

„Köszönettel és hálával tartozunk az iskola vezetőségének, a 
tanítóknak és a konyhai dolgozóknak, hogy lehetővé teszik 
gyermekeink számára az egyéni étrend szerinti étkezést.” 
 

„Mi azért választottuk a SZIGNUM-ot, mert itt a tárgyi tudá-
son túl, a gyermek érzelmi fejlődése és lelki élete is fontos.” 
 

„Fontos értéknek tartom, hogy a hitélettel jelentősen gazda-
godik a lelkiviláguk. Emellett az angol tanításban is itt kap-
ják meg a legtöbbet.”  
 

„A gyerekeknek nagyon jót tesz egy ilyen igazi közösség!"  



 

 

JELENTKEZÉSI LAP  

 

 A SZIGNUM  KÉTTANNYELV Ű EGYHÁZI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  
1. osztályába 

2021. 
 

 

 

 

 

 

 

A TANULÓ ADATAI 

Neve: …………………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………………… 

Állampolgársága: …………………..…………………………………………………………………… 

Óvodája neve, címe:…………………………………………………………………………………….. 

 

                    A SZÜLŐK ADATAI 

Gondviselő neve:…………………………………………………………………………………………. 

telefonszáma: …………………………………….………………………………………………………. 

e-mail címe:………………………………………………………………………………………………. 

Édesanya születési neve: ………………………………………………………………………………… 

telefonszáma: …………………………………….………………………………………………………. 

e-mail címe:………………………………………………………………………………………………. 

levélcím (irányítószámmal):…………………………………………...…………………………………. 

      

            JELENTKEZÉS 
 

         Melyik tagozatot választja? 
 

 
 

A jelentkezési lapokat postán (6900 Makó, Szent István tér 14-16) , személyesen intézményünk tér felőli 
postaládájába vagy e-mailben (szignum@szignum.hu) szíveskedjék eljuttatni!  

 

 

Kelt: ……………………….………… 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                           gondviselő(k) aláírása 

  Magyar-angol kéttannyelvű tagozat  

(heti 5 angol óra és játékos angol nyelvű órák) 

Angol nyelvi tagozat 

                         (heti 3 angol óra) 

    


