SZIGNUM
KÉRDEZZ-FELELEK
1.) Mi a SZIGNUM?
Szent István Egyházi Általános Iskola. Fenntartója a Boldogasszony
Iskolanővérek, egy katolikus szerzetesrend, amely a világ 30 országában
jelen van.
A SZIGNUM (signum) szó latin eredetű, azt jelenti: JEL.
Hivatásunk szerint JELEK VAGYUNK – nevelésünkkel, diákközpontú
oktatásunkkal, keresztény értékek szerinti működésünkkel a bennünket
környező világban.
2.) Miben áll iskolánk ereje?
Kitüntetett figyelmet fordítunk diákjaink érzelmi nevelésére, kibontakoztatjuk értékeiket, erősségeiket.
Iskolánk családias hangulatú, barátságos, érzelmileg biztonságos környezetet nyújt diákjaink számára.
Elkötelezett tanárok nevelik a gyerekeket. Olyan elvárásokat állítunk tanítványaink elé, amiért
küzdeniük kell, de teljesíthetőek.
3.) Mit ígérünk?
A 21. század iskoláját. Olyan végzősöket, akik ismerik önmagukat, erősségeiket.
Életkoruk és élethelyzetük szerint képesek a maguk szintjén irányítani saját életüket.
Felkészítjük őket arra, hogy a választott középiskolájukban jól megállják a helyüket tanulmányi és
emberi helyzetekben egyaránt.
Növendékeink magas szintű angol nyelvtudást szerezhetnek (a legigyekvőbbek akár középfokú
nyelvvizsgát).
4.) Mit várunk a családoktól?
Együttműködést és nyitottságot. Nevelésünk és oktatásunk akkor sikeres, ha a család és az iskola együtt
tesznek a gyermekért, ezért kiemelten fontos az állandó párbeszéd a szülők és az iskola között.
Várjuk, hogy a család fogadja el meghívásunkat gyermekeik nevelésére, tanítására.
Válaszul mi is bizalmat, együttműködést és színvonalas nevelést, oktatást tudunk biztosítani.
5.) Mit értünk modern pedagógia alatt?
Elsősorban személyességet, egyénre szabott figyelmet, a belső motiváció fenntartását.
A legfontosabb készségek elmélyítését, amelyek szükségesek az állandóan változó világban a sikeres
alkalmazkodáshoz (szövegértés, digitális készségek, együttműködés, önállóság).
A tevékenységből fakadó önálló tanulást.
És mindenekelőtt az iskolanővéri pedagógiai elvek, értékek képviseletét, melyek szerint úgy tekintünk a
diákra, mint aki: ODAADÓ, FELELŐS, EGYÜTTMŰKÖDŐ, ALKOTÓ, IGAZAT MOND, KERESI AZ
IGAZSÁGOT, BÁTOR.
6.) Hogyan lehet a SZIGNUM közösségének tagjává válni?
A nyílt órákon való részvétel segíti a tájékozódást, lehetőséget ad az iskola életébe való betekintésre.
Nyílt napjaink: 2019. január 29. (kedd), 2019. február 13. (szerda).
A beiratkozási szándékot a jelentkezési lap kitöltésével kérjük jelezni. A jelentkezési lap januártól
személyesen átvehető a titkárságon vagy a honlapról letölthető.
A folyamat az ismerkedő beszélgetésen a kölcsönös szimpátia kialakulásával zárul.
7.) Hol tájékozódhatnak a SZIGNUM-ról?
Elsősorban az iskola honlapjáról: www.szignum.hu és a SZIGNUM hivatalos facebook-oldaláról, amit
az iskola honlapjáról a legkönnyebb elérni.

