Szeretnél már középiskolásként a Debreceni
Egyetem polgára lenni? Az ehhez vezető utat a
Balásházyban megtalálod.
Hívunk, várunk! Gyere, tanulj nálunk!
9. évfolyamon induló képzéseink
Szakgimnáziumi osztályainkban 9. évfolyamon
megkezdődik a szakmai tárgyak oktatása, mellyel
speciális ismeretekhez jutnak diákjaink a választott
szakmai ágazat területén. Ezekben az osztályokban a
tanulók angol vagy német nyelvet választhatnak, négy év
tanulmány után érettségiznek és munkavégzésre jogosító
bizonyítványt kapnak. Az érettségi után egy év alatt
technikus vizsgát tehetnek a következő szakokon.

Ágazat: Mezőgazdaság

Ágazat: Közgazdaság
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Ágazat: Élelmiszeripar
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Élelmiszeripari technikus

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a
vállalkozások működésével összefüggő számviteli és
pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre.
A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a
pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait
vezeti,
közreműködik
pénzügyi
műveletek
előkészítésében, lebonyolításában.

Közgazdasági
vetélkedő

Az elméleti órák biztosítják, hogy a tanulók
megszerezzék azokat az alapvető készségeket, amelyek
az élelmiszeriparban szükségesek, valamint betekintést
nyerjenek a hagyományos és a modern élelmiszeripar
tevékenységébe a termékfejlesztéstől a gyártáson
keresztül a csomagolásig.
Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszeripari
üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer
alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében,
vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási
munkáiban vesz részt.
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Mezőgazdasági technikus
A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési,
állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó
műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat
végez és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés
és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai
eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő
minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a
termelés menedzselésére.
Körmözés

Ágazat: Kertészet és parképítés
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Parképítő és fenntartó technikus
A parképítő és -fenntartó technikus feladata az épülő
zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők
fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér
figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel.
A parképítő és –fenntartó technikus tervezési
jogosultsággal rendelkező táj- és kert tervezőmérnök
mellett segédtervezői feladatokat láthat el.
A végzett technikus képes vállalkozást alapítani és
működtetni, középszintű feladatokat ellátni. Ismeri és
megtudja határozni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat,
növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát
képes elvégezni.
Kertészeti
gyakorlat

Gyakorlaton

SZELFIZZ PALLAGON A NYÍLT NAPON!
Részletek a helyszínen! A fotót küldd: rendezvenybalashazy@gmail.com

Laborgyakorlat

Főzőverseny
(DÖK-nap)

Gimnáziumi sportiskolai osztály

04 kód

„Velünk labdába rúghatsz!”
A Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város és
a DVSC Futballszervező Zrt. közreműködésével megalakult
a Debreceni Labdarúgó Akadémia (DLA), melynek
keretében Debrecen-Pallagon a 2010/2011. tanévtől egy
intézményen belül olyan iskolát, kollégiumot kínálunk, ahol
lehetőség van arra, hogy a tehetséges sportolók szakmailag a
legideálisabb körülmények között fejlődhessenek.
Diákjaink elsősorban a DLA és a Debreceni Egyetem
sportegyesületeinek (DEAC és DASE) igazolt női és férfi
sportolói (futball/futsal). Gyakorló iskolai státuszunk miatt
kiemelten jó a kapcsolatunk DEAC és DASE egyetemi
sportegyesületekkel, melyek tulajdonosa intézményünk
fenntartója a Debreceni Egyetem, így a tanulók
továbbtanulási esélyei, valamint a sportkarrierének építése
biztosított. Tanulható idegen nyelvek: 1. idegen nyelv angol,
2. idegen nyelv német.

Te is lehetsz
legenda

Sajátosságaink:
-

egyetemi gyakorlóiskola
akkreditált Kiváló Tehetségpont
Ökoiskola
egyedülálló természetvédelmi környezet
nagy hangsúlyt kap a környezetvédelmi gondolkodás
és nevelés
készségfejlesztő kompetencia alapú oktatás
kiemelt nyelvi oktatás (angol, német)
színes diákélet
minden vidéki tanulónak diákotthoni elhelyezést
biztosítunk saját kollégiumunkban

Felvételi módja:

Debreceni Egyetem Balásházy János
Gyakorló Középiskolája
és Kollégiuma
OM 201354
Intézményvezető:
Kovács Árpádné Molnár Judit

A szakgimnáziumba jelentkezőktől bekérjük az
általános iskola felső tagozatának minden osztályzatát, és
ebből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük
figyelembe magyar nyelv és irodalom, biológia,
matematika, kémia, történelem és idegen nyelv
tantárgyakból. Az így képzett pontszám alapján
rangsoroljuk a tanulókat.

Iskolánk 3,5 ha
természetvédelmi
parkja

DEAC-DVSC
lánycsapatának edzése

Edzés a Debreceni Labdarúgó Akadémián

A gimnáziumi sportiskolai osztályba jelentkezőktől
bekérjük az általános iskola felső tagozatának minden
osztályzatát, és ebből a 7. év végi és 8. félévi eredményét
vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom,
matematika, testnevelés, történelem és idegen nyelv
tantárgyakból. További követelmény sportedzői javaslat,
sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség
felmérési vizsgálaton való megfelelés (a sportszakmai
válogatást a DLA szakemberei végzik), melynek
időpontját az iskola honlapján tesszük közzé.
A felvételivel kapcsolatos esetleges változásokat az
iskola honlapján közöljük. Kérjük, kísérjék folyamatosan
figyelemmel!

balashazy.unideb.hu

NYÍLT NAP
2016. november 16-17.
9.00 óra
4014 Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 1.
tel/fax: 52/418-042
balashazy.unideb.hu
titkarsag@balashazy.unideb.hu
facebook.com/pallagigazdasz
(Az iskola megközelíthető: a 13-as busszal)

