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A BOLDOGASSZONY ISKOLANŐVÉREK ISKOLÁJA
2021/2022. FIGYELMES ÉV A SZIGNUMBAN
Egy esztendő, amely
….észrevesz a másokat és a fontos dolgokra
fókuszál, az online térben is
… felfedezi magában és körülötte az értékeket
… meglátja, ahol segíteni tud és cselekszik is
….összpontosít, szelektál és (újra)hasznosít
….óvja a környezetét és körültekintően bánik
az energiával
… kíméletes a természettel
… vigyáz a testi-lelki egészségre
… őrködik a renden,
… észreveszi a csendet, a szépséget
és a másikat is
… nem csak néz, hanem lát is.

ÖKOISKOLA LETT A SZIGNUM!

IGYEKSZÜNK A NEVELÉSI-OKTATÁSI
TEVÉKENYSÉGÜNK SORÁN KIEMELT FIGYELMET
FORDÍTANI A FENNTARTHATÓSÁGRA.

INTÉZMÉNYÜNK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÜK 600 FŐS CSALÁDI NAPUNKON

XVII. évfolyam
Különszám 1.

SZIGNUM OLDAL
MI A SZIGNUM?
A „Szignum” szó már nemcsak jelentésében jel. A hozzá tartozó értékrenddel is párosult: közösség, kapcsolatok, családiasság, befogadás, minőség, tudás, tapasztalat, együttműködés. Intézményi innovációink nemcsak a térségben egyedülállóak, hanem – talán nem tűnik szerénytelenségnek
– országos viszonylatban is.
Munkánk fókuszában a kommunikációs kultúra anyanyelvi és idegen nyelvi fejlesztése áll, amit a
kapcsolatainkat erősítő együttműködő kommunikáció tanulásával és a pozitív nevelés eszközeivel
segítünk.
Törekvéseinket a teremtésvédelem jegyében a régi és az új egységbe kovácsolásával erősítjük a fenntarthatóság
jegyében.
Majorosné Rácz Krisztina igazgató

ÜNNEPÉLYESEN BEFOGADTUK ELSŐ OSZTÁLYOSAINKAT
- A befogadási ceremónián tudatosítjuk iskolánk legkisebb és újonnan érkezett tanulóiban, hogy egy olyan intézménybe járnak, amely a Boldogasszony Iskolanővérekhez tartozik. Szeretnénk, ha erre büszkék lennének – tudtuk
meg Gottfried Katalin M. Hedvigtől, az alkalom szervezőjétől.
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VELÜNK TÖRTÉNT
FEJLESZTÉSEK FÓKUSZÁBAN A SZIGNUM
A korszerűsítések folyamatosan zajlanak intézményünkben.
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MIÉNK EZ AZ OLDAL

PAPÍRGYŰJTÉS
A Szignum hagyományos, őszi papírgyűjtő akciója 2021.
október 18-20-ig, (hétfőtől szerdáig) 15.00-16.30-ig lesz.

Találkozzunk 2021. október 15-én, pénteken
14 órakor a Szignum udvarán!
Úticélunk: Szugoly (a hídon túli ártér)
Útközben térképes, évszámkereső játék!
Visszaérkezés: kb. este 6 órakor
Hozni kell: időjárásnak megfelelő cipőt,
ruházatot; enni– és innivalót!
A SZIGNUM IS CSATLAKOZOTT A "CSEPPETSEM!" PROGRAMHOZ
Használt sütőolaj gyűjtőpontunk kapcsolódik zöld célkitűzéseinkhez, óriási lépés a
környezettudatosság erősítése felé. Használata nyitott a dolgozók és a családok számára is. Biztatunk mindenkit, hogy az elhasználódott étolajat gyűjtsük össze egy befőttes üvegbe vagy bármilyen nélkülözhető bödönbe, hozzuk be és edényestől helyezzük
bele a tartályba.
SZIGNUM SZÍNEZŐ

Szignum Kéttannyelvű
Egyházi Általános Iskola
6900 Makó,
Szent István tér 14-16.
www.szignum.hu
szignum@szignum.hu

