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Családias légkör, magas szintű nyelvoktatás és infor-

matikai képzés egy helyen. Röviden, de lényegre törően 
így lehetne jellemezni iskolánkat.  

 
Az Euro Szakiskola és Szakközépiskola több mint 10 

éve működik. A Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázi-
um 2009 szeptemberében indította első évfolyamát. Az 
iskola fenntartója az Euro Gazdasági és Informatikai 
Szakképzési Alapítvány. 

Iskolánk fenntartója és vezetése elkötelezettje a folya-
matos megújulásnak és változásnak. Ennek megfelelően 
évről évre bővítjük képzési kínálatunkat, ezzel biztosítva 
diákjainknak a minél sikeresebb továbbtanulást. Ezért az 
eddigi osztályaink mellett a jó nyelvérzékű tanulók or-
szágos beiskolázású két tanítási nyelvű gimnáziumi osz-
tályba jelentkezhettek, a 2010/2011. tanévtől újdonság-
ként pedig két szakiskolai osztály indítását tervezzük. 
Már nemcsak ügyvitel, hanem informatika szakmacso-
portos képzésre is lehet jelentkezni. 
Az intézmény legfontosabb célja, hogy a diákok tapasz-
talt, vállalkozó szemléletű, művelt, az újdonságokra nyi-
tott gondolkodású tanárok segítségével tanuljanak. 



EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 
4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.   Telefon/fax: 52/423-472 

 

3 

Az iskolában a jól hasznosítható és gyakorlati alapo-
zású képzésre helyezzük a hangsúlyt. Már a 9. évfo-
lyamtól kezdve céltudatosan készítjük fel diákjainkat 
mind a közép-, mind az emelt szintű érettségire. Az órai 
munka során a legmodernebb technikai eszközök: inter-
aktív tábla, internet, digitális tananyagok segítik, színesí-
tik a tanulási folyamatot. Az intézményben a közismere-
ti tárgyak magas szintű elsajátíttatása mellett kiemelt 
szerepet kap a nyelvoktatás, melyet az egyes tanulók 
képességeihez igazítunk. A tanulást számítógépes prog-
ramok is segítik. Az intézmény célja, hogy a gyerekek 
legalább két idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Ez 
manapság elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpia-
con is megállják a helyüket. Angol és német nyelvet ok-
tatunk. 

A diákoknak angol és német 
nyelvű akkreditált ECL nyelvvizsga 
megszerzésére is lehetőségük van 
az iskolában. 

 (A nyelvvizsgarendszer hiva-
talos honlapja a www.ecl.hu címen 
található meg.) 

 
Nemcsak a nyelveket, hanem az informatikát is ma-

gasabb óraszámban oktatjuk.  
Az iskola erőssége a közgazdasági szakmacsoportos 

képzés is. A diákok a legfontosabb makro- és 
mikrogazdasági alapfogalmakat és összefüggéseket is 
megtanulják. Így az informatikai és idegen nyelvi isme-
retekkel kibővítve az itt végzettek a gazdasági élet leg-
különfélébb területein tudnak elhelyezkedni. 
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A piacképes tudást szolgálja az is, hogy a hagyomá-
nyostól eltérően a képzésbe a napi gazdasági folyamatok 
összefüggéseit is beépítik. Az itt megszerzett ismeretek 
kitűnő alapot szolgáltatnak felsőfokú tanulmányaikhoz 
is. 

A fenti célok megvalósítását segíti az iskola tanulói ál-
tal működtetett EURISZ Iskolaszövetkezet is. 

Az intézményben a gyerekek felkészülhetnek az eu-
rópai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re is. A 
világ 80 országában elismert vizsga letételével a tanulók 
olyan informatikai ismeretek birtokába jutnak, amelyek-
re minden területen támaszkodhatnak a jövőben.  

 Iskolánkban Cisco Lokális 
Hálózati Akadémia működik. 
Az akadémia programja alap-
ján oktatóink a számítógépes 
hálózatok építését, tervezését 
és karbantartását, vezeték 
nélküli hálózatok építését, 
működtetését, illetve hardveres alapismereteket taníta-
nak a diákoknak. A program során a hallgatók az elmé-
leti tananyagot, illetve a vizsgákat online érhetik el, míg 
a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő 
CISCO laborban folynak. A képzés az iskola diákjainak 
ingyenes és többnyire beépül a szakmai informatika 
órák anyagába. Az érdeklődők számára tanfolyamokat 
szervezünk. 

Évek óta részt veszünk a régió emelt szintű érettségi 
vizsgáinak lebonyolításában, leginkább informatika tan-
tárgyból. 
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Az EURO innovációs-stratégiai elképzelése a multi-
médiás eszközökkel megvalósított szakmai oktatás. En-
nek érdekében kezdeményeztük a szakmai fejlesztéseket 
illetve kapcsolódtunk be ilyen tevékenységekbe. Az ok-
tatók átképzését és a beruházásokat is ennek érdekében 
valósítottuk meg. Az elmúlt évek sikeres pályázatait, 
azok eredményeit a nevelési, oktatási tevékenységekben 
kamatoztattuk.  

A Nyíregyházi Főiskola az EURO 
Szakközépiskolában 2007 szeptem-
berétől folyamatosan indítja az In-
formatikai statisztikus és gazdasági 
tervező, valamint az Intézményi 
kommunikátor akkreditált, államilag 
finanszírozott szakokat. A képzés 
után a Nyíregyházi Főiskola szak-

irányú Bsc szakán a tanulmányok alatt szerzett kreditek 
beszámíthatók. 

 
A régió „Nagy eseményei” közé tartozik a virágkar-

nevál, melyen 2005 és 2006 augusztusában mi is részt 
vettünk. A virágkocsik díszítésén csaknem 100-100 gye-
rek, tanár és szülő dolgozott. 

 
Az iskola közösségi terében állandó internetezés cél-

jából sugárzott (Wireless LAN) HotSpot szolgáltatás 
mellett több számítógép ingyenesen használható. A 
Tócóskerti Teleház, melyet az EURISZ Iskolaszövetkezet 
működtet, tagja a nemzetközi TELEHÁZ Szövetségnek. 
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ELÉRHETŐSÉGEINK 
EURO Szakiskola és Szakközépiskola, 

Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 
OM azonosító: 100573 

 
4031 Debrecen Angyalföld tér 7. 

Telefon/fax: 52/423-472 
Munkanapokon 8-16 óra között 
E-mail: angyalpont@freemail.hu 
WEB: www.euro-debr.sulinet.hu 

 
Igazgató: Novákné Kónya Zita 

Információ: +36 20/978-6335 
Igazgatóhelyettes: 

Kun Lászlóné, Kapusiné Tóth Zsuzsanna 
Baptista gimnáziumi osztály vezetője: 

Balogh Barnabás 
E-mail: barna.balogh@gmail.com  

Telefon: +36 20/886-0805 
 

ECL nyelvvizsga információ: 
Kapusiné Tóth Zsuzsanna 
+36 20/534-0368 
 

 
CISCO Hálózati Akadémia 
információ: 
Kun Lászlóné 
+36 30/915-5007                


