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XVII. évfolyam

A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK ISKOLÁJA
TERET ADUNK ÉS KALANDRA HÍVUNK MINDENKIT AZ IDEI TANÉVBEN!
2020/2021. A FELFEDEZŐK ÉVE A SZIGNUMBAN

TIÉD EZ AZ OLDAL!

Juttasd el a gyerekeket
a Szignumba!

Oldd meg a Szignumos feladatokat!
Vidám és hasznos időtöltést kívánunk!

Az alábbi képen az egyik forma
nem gyümölcs. Színezd kékre!

Fejezd be a színezést!

Vezesd Tomit Pannihoz!
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SZIGNUMBA MENŐ OLDAL
SZIGNUM értékek
Szignum: latin szó, jelentése jel. Intézményünk jelképe. Minden szempontból szeretnénk tartalommal is megtölteni a szó jelentését, ezért
a logónk is azt a filozófiát fejezi ki, amely mentén a nevelésioktatási elveinket megvalósítjuk és amelyek szoros egységet alkotnak az iskolanővéri pedagógia értékrendjével.

Miben vagyunk mások?
Együttműködés
Fontosnak tartjuk az együttműködést
másokkal, amely a gyakorlatban:

Pozitív nevelés
A pozitív nevelés módszerét alkalmazzuk, amely:





a tanulók érzéseit és gondolatait
elismeri
eszköz, amely a kapcsolatokra hat
a hibázásra, mint tanulási lehetőségre
tekint
a szociális és érzelmi képességfejlesztés színtere







nyitott szemléletmód
ahogyan a másikra nézek, szorosan
kapcsolódik ahhoz, ahogy önmagamat látom
jogom van a tisztelethez
törekvés a belső békére

Angol nyelvi
kommunikáció
Módszertani kultúránk alappillérei:

Teremtésvédelem
Fontos számunkra a környezettudatos életmódra nevelés:

beszédközpontúság (használható
nyelvtudás)
 minden napi angol
 projektrendszer
(alsó tagozaton)
 a magyar és az
angol nyelvi készségek párhuzamos fejlesztése







segítjük tanulóinkat, hogy
megértsék a nem fenntartható és fenntartható fejlődés különbségeit
támogatjuk tanulóinkat,
hogy a múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről
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JELENTKEZÉSI LAP
A Szignum Kéttannyelvű 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 dobva vagy emailben (szignum@szignum.hu) szíveskedjék eljuttatni!

Magyar-angol kéttannyelvű tagozat
(heti 4 angol óra és 1 angol nyelvű projektnap)

Angol nyelvi tagozat
(heti 3 angol óra elsőben, később az óraszám
növekszik)

Kelt: ……………………….…………
………………………………………………
gondviselő(k) aláírása

