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Magas szintű nyelv-

oktatás, informatikai, 

közszolgálati képzés egy 

helyen. 

Röviden így lehetne jel-

lemezni iskolánkat. 

Az EURO több mint 20 éve működik, alapította az 

EURO Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapít-

vány 1996-ban. Az iskola fenntartója 2013. szeptember 1-

től a Baptista Szeretetszolgálat. 

Iskolánk elkötelezettje a folyamatos megújulásnak és 

változásnak, megőrizve a múlt értékeit. Évről évre bővít-

jük képzési kínálatunkat, ezzel biztosítva diákjainknak a 

minél sikeresebb továbbtanulást. 2009 szeptemberétől a jó 

nyelvérzékű tanulók országos beiskolázású két tanítási 

nyelvű gimnáziumi osztályba is jelentkezhetnek. 

Az intézményben a közismereti tárgyak magas szintű 

elsajátíttatása mellett kiemelt szerepet kap a  

nyelvoktatás, melyet az egyes tanulók képességeihez igazí-

tunk. A tanulást modern technikai eszközök is segítik. Az 

intézmény egyik célja, hogy a gyerekek  

két idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Ez manapság 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpiacon is megáll-

ják a helyüket. Angol és német nyelvet oktatunk. 
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A diákoknak angol és német nyelvű 

akkreditált ECL nyelvvizsga megszer-

zésére is lehetőségük van az iskolában. 

(A nyelvvizsgarendszer hivatalos hon-

lapja a www.ecl.hu) 

Nemcsak az idegen nyelvek, hanem 

az informatika oktatására is nagy hangsúlyt fektetünk. 

Az intézményben a gyerekek felkészülhetnek az európai 

számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A világ több 

mint 100 országában elismert vizsga letételével a tanulók 

olyan informatikai ismeretek birtokába jutnak, amelyekre 

minden területen támaszkod-

hatnak a jövőben. 

Iskolánkban Cisco Lokális 

Hálózati Akadémia működik 

2003 óta. Az akadémia prog-

ramja alapján oktatóink  

 a számítógépes hálózatok 

építését, tervezését és karbantartását, 

 vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését, 

 hardveres alapismereteket 

tanítanak diákjainknak. 

A program során a hallgatók az elméleti tananyagot és a 

vizsgafeladatokat online érhetik el, míg a gyakorlatok az 

akadémia követelményeinek megfelelő CISCO laborban 

folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes, beépül a 

szakmai informatika órák anyagába. Az érdeklődők számá-

ra megfelelő létszám esetén tanfolyamokat is szervezünk. 
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A 2012/2013. tanévtől iskolánkban egyénre szabott 

mérési és fejlesztési rendszer működik. 

A mérések során feltérképezzük az önálló tanuláshoz, 

ismeretszerzéshez szükséges képességek meglétét (írás, ol-

vasás, szövegértés, emlékezet, figyelem, elemi számolás, 

tanulási képesség). 

Az eredmények ismeretében tanulói profilt készítünk, 

ami az egyéni fejlesztési terv alapja. A fejlesztések során 

törekszünk a készségek, képességek optimális szintjének 

elérésére. 

A mérési és fejlesztési rendszerünk lényege, hogy min-

den gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz szükséges 

alapvető képességeket mérjük, és a továbbiakban egyénre 

szabottan fejlesszük. 

Célunk, hogy tanulóink elérjék képességeik 

maximumát. 

A rendszer várható eredménye, hogy minimálisra csök-

ken a lemaradók száma, javul a tanulmányi eredményük, 

és sikereik eredményeképpen a gyermekek jobban érzik 

magukat az iskolában. 

Szakértői vélemény alapján és iskolatípustól függően 

fogadunk sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavarral küzdő tanulókat is. 

 

2020 februárjában iskolánk csatlakozott a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Ludovika Partneriskola 

Programjához. Ez a szakmai együttműködés lehetőséget ad 

arra, hogy a fiatal középiskolások megismerjék az egyetem 

képzéseit, az ott zajló oktatást, a mindennapi életet. 
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Az iskolánkban végzett diákok az eredményes érettségi 

vizsga után felkészülten folytatják tanulmányaikat a felső-

oktatásban, illetve érettségi utáni képzésben, akár intézmé-

nyen belül is. 

ITSH Start Program   

A Deutsche Telekom Magyarország egyik legnagyobb 

infokommunikációs munkaadója több éve szoros kapcsola-

tot ápol oktatási intézményünkkel. Az együttműködés új 

elemeként a vállalat elindította a „Start” elnevezésű prog-

ramját, melynek célja az informatikai oktatást végző közép-

iskolák támogatása a szaktudással rendelkező munkaerő-

utánpótlás biztosítása érdekében. 

Az informatikai képzéseinket segíti az együttműködés, 

így a diákok népszerű és piacképes szakma elsajátításá-

val növelhetik elhelyezkedési esélyeiket. Sikeres vizsga 

esetén emelt szintű szakmai képzettséget és nemzetközi mi-

nősítéseket szerezhetnek, majd – a sikeres felvételi interjút 

követően – valós karrierlehetőség várja őket a Deutsche 

Telekom-nál. 
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„Kultúrmorzsák” 

A szalagtűző ünnepségünk minden év-

ben nagyszabású esemény, melyet a helyszín, 

ami immár hagyományosan a Kölcsey Köz-

pont nagyterme, tesz még ünnepélyesebbé. 

Szép tradíció a végzős osztályok produkcióin 

kívül a tanárok és a diákok közös tánca.  

A Cipős doboz akció lezárásaként min-

den év decemberében megtelik az EURO au-

lája. Csatlakozva fenntartónk, a Baptista Sze-

retetszolgálat országos adománygyűjtési ak-

ciójához, iskolánk tanárai és tanulói cipős 

dobozokat állítanak össze, melyeket saját di-

ákjaink kapnak. 

 

Hagyományteremtő céllal ren-

deztük meg 2018 áprilisában első 

Diákkonferenciánkat, mely azóta 

is népszerű tanulóink körében. 

Vállalkozó kedvű diákjaink külön-

böző témákban tartanak előadáso-

kat az érdeklődő hallgatóknak: 

programozás; cukorbetegség; az Y-, Z-generáció; a nonver-

bális kommunikáció…  

 

Tematikus hetek keretében ünnepeinkhez kapcsolódó 

vetélkedőket szervezünk osztályainknak angol, német, ma-

gyar nyelven. 
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Új képzéseinkről 

A 2018/2019-es tanévtől kezdődően minden évben indí-

tunk szakgimnáziumi/technikumi osztályokat, melyben a 

rendészet és közszolgálat ágazati képzésünk mellett lehe-

tőség van informatika és távközlés ágazatra jelentkezniük 

a nyolcadik osztályos tanulóknak.  

Rendészet és közszolgálat ágazati képzésünk során tanu-

lóink megismerkednek a realisztikus önvédelem és a hét-

köznapi taktika alapjaival, valamint betekintést nyernek a 

rendvédelmi jellegű ismeretek elméleti és gyakorlati anya-

gába. A diákok az intézkedéstaktikai és önvédelmi ismere-

teket olyan oktatóktól tanulják, akik több évtizedes rendé-

szeti kiképzői tapasztalattal rendelkeznek. Debrecenben 

egyedülálló módon iskolánkban van lehetőség ezen ismere-

tek tanórai elsajátítására. Érettségi utáni szakképzés kerete-

in belül pedig megszerezhetik a Közszolgálati technikus 

(504131801) szakképesítést. 

Az országban elsőként indítottuk be a sport (ökölvívó) 

ágazati képzésünket a Magyar Ökölvívó Szakszövetség-

nek és Erdei Zsoltnak a támogatásával. Diákjainknak 

érettségi után lehetőségük nyílik sportedzői végzettséget 

szerezni ökölvívás szakágban. 

A korábbi évekhez hasonlóan az informatika és táv-

közlés ágazatban végzett diákjaink Szoftverfejlesztő és –

tesztelő (506131202), valamint Informatikai rendszer– és 

alkalmazás–üzemeltető technikus (506121202) szakmák 

közül választhatnak. 
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2021/2022. tanévben induló osztályaink 

5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű 

gimnáziumi osztály 

Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvérzé-

kű tanulóknak ajánljuk. A képzés kezdő szintről is indul. 

 első idegen nyelv: angol 

 második idegen nyelv: német 

 9-12. osztályokban három tantárgyat angol nyelven taní-

tunk, az előírt tantárgyakból angol nyelven kell érettségi 

vizsgát tenni 

 a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi 

vizsgára való felkészítésre valamint hittan oktatásra for-

dítjuk 

 ha a diákok a rendes érettségi vizsgán célnyelvből emelt 

szinten, és az idegen nyelven tanított tantárgyak közül 

kettőből célnyelven vizsgáznak - jeles nyelvi érettségi 

esetén felsőfokú nyelvvizsgát kapnak, ezáltal teljesítik a 

felsőfokú oktatáshoz szükséges követelményeket 

4 évfolyamos gimnáziumi osztály 

 első idegen nyelv: angol 

 második idegen nyelv: német 

 a szabadon választható órakeretet az emelt szintű érettségi 

vizsgára való felkészítésre és hittan oktatásra fordítjuk 

 rendes érettségi vizsga 12. osztály végén 

 További lehetőségek a gimnáziumi képzések ideje alatt: 
- ECL nyelvvizsga, ECDL vizsga, CISCO képzés 
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2021/2022. tanévben induló osztályaink 

5 évfolyamos technikumi osztályok: 

Informatika és távközlés ágazatban: 

Szoftverfejlesztő és –tesztelő (506131202) 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

(506121202) 

Rendészet és közszolgálat ágazatban: 

Közszolgálati technikus (504131801) 

Az informatika vagy a közszolgálati pálya iránt érdeklődő 

tanulóknak ajánljuk. 

 idegen nyelv: angol vagy német 

 ágazathoz kapcsolódó tantárgyak: 

- informatika és távközlés ágazat: fizika 

- rendészet és közszolgálat ágazat: biológia 

 érettségi vizsga a 12. és 13. évfolyam végén 

 lehetőségek a képzés ideje alatt: 

- ECL nyelvvizsga 

- ECDL vizsga 

- CISCO képzés 

 

FIGYELEM! 

A mindenkori aktuális információk a honlapon 

követhetők: 

euro.baptistaoktatas.hu 
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2021/2022. tanévben induló osztályaink 

Felnőttoktatás  

4 évfolyamos gimnáziumi osztály 

 

 idegen nyelv: angol és német 

 tandíjmentes képzés 

 esti és nappali munkarend 

 a tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat 

 

A képzés előnyei: 

 Tanulás munka mellett 

 Továbbtanulási lehetőség 

 Nyelvvizsga letételének lehetősége 

 Diákigazolvány 

 Könnyen megközelíthető helyszín 
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Versenyeink 

A 2020/2021-es tanévben online versenyeket hirdetünk 

Hajdú-Bihar megye 7. és 8. osztályos diákjai számára. 

Versenyfelhívás 

Itt az alkalom, megmutathatjátok nekünk és a megye 

többi tanulójának, hogy mit tudtok! Legyetek részesei 

játékos, izgalmas vetélkedőinknek! Ismerjétek meg 

iskolánkat, tanárainkat, töltsük el együtt hasznosan, 

vidáman az időt! 

EURO-INFO informatikai csapatverseny  

3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

Időpont: 2020. november 18. szerda – 13:00 

EURO-ENGLISH angol csapatverseny 

3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 

Időpont: 2020. november 19. csütörtök – 13:00  

A versenyek helyszíne: 

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és 

Technikum 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 

Jelentkezés: mindkét versenyünkre 2020. november 10-ig, 

az euro@baptistaoktatas.hu címen név, iskola, osztály, 

elérhetőség, csapatnév megadásával. Nevezési díj nincs. 

Várjuk a nevezéseket! 

 
  I   E U R O 

   N   N  

   F   G 

E U R O   L I S H 

mailto:euro@baptistaoktatas.hu
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Középiskolai felvételi eljárás 

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket 

vesszük figyelembe. 

A felvételi rangsor a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi jegyei 

alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem, 

idegen nyelv tantárgyak alapján). 

A 2011. évi CXC. törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók 

esetében azokat a tantárgyakat vesszük figyelembe, amelyekből a tanuló 

érdemjeggyel rendelkezik. 

Felvételi vizsga: nincs. 

Fontos időpontok 

Nyílt napok: 

2020. október 14. (szerda) 900-1600 

2020. november 6. (péntek) 900-1600 

Jelentkezési lapok beérkezése a középiskolákba: 

2021. február 19. 

Ideiglenes felvételi jegyzék: 

2021. április 14. 

Végleges felvételi jegyzék: 

2021. április 23. 

A tanulók kiértesítése: 

2021. április 30. 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 

Telefon/fax: 52/423-472 (munkanapokon 8-16 óra között) 

E-mail: euro@baptistaoktatas.hu 

euro.baptistaoktatas.hu 

Igazgató: Novákné Kónya Zita 

+36 20/978-6335 

Igazgatóhelyettesek: 

Kapusiné Tóth Zsuzsanna: +36 20/373-0932 

Rakovits Árpád: +36 20/519-9775 


