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μηχανολογια
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
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Το επάγγελμα απαιτεί οργανωτικές
ικανότητες, μεθοδικότητα, ιδιαίτερη
υπευθυνότητα για την εκτέλεση των
μελετών που εκπονεί ο/η Μηχανολόγος
Μηχανικός. Ακόμα, σημαντικά προσόντα
για το επάγγελμα είναι η ευχέρεια στο
τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και
στις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη
του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέπεια και η
πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά
προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος,
όπως επίσης χρειάζονται διοικητικές
ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και
επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα, εφόσον ο
Μηχανολόγος Μηχανικός συχνά αποτελεί μέλος
μιας ομάδας εργασίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γενική Μηχανολογία
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας
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Επιλεγόμενα
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Τι είναι η Γενική Μηχανολογία;
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Γενικής Μηχανολογίας, όταν
απασχολείται στον τομέα της παραγωγής, μελετά τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση και προτείνει
μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Επίσης, έχει την ευθύνη
του συντονισμού των εργασιών για την υλοποίηση των μελετών
και εισηγήσεών του. Όταν εργάζεται στον τομέα της διοίκησης
εκπονεί μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων
και του εργατικού δυναμικού της μονάδας, εισάγοντας νέες
μεθόδους στην οργάνωση της επιχείρησης, στην παραγωγική
διαδικασία και στην αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της.
Η Ειδικότητα της Γενικής Μηχανολογίας στη ΜΤΕΕ
Σκοπός της Ειδικότητας στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη ταλαντούχων
μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι/ες, μέσα από το συγκεκριμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να καταστούν αξιόλογοι
Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Σπουδές στον τομέα της Μηχανολογίας
Ο
απόφοιτος μπορεί:
12
•να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε
4
Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
•να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Κύπρου και της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του/της,
νοουμένου ότι πληροί τους Περιορισμούς Πρόσβασης για εισαγωγή στην
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκύπριων
Εξετάσεων.
•να γίνει δεκτός/η σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και
τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Τα κτήρια γενικότερα είναι ένας
μεγάλος τομέας οικονομικής
δραστηριότητας και ειδικότερα στη
Κύπρο πολλές χιλιάδες επαγγελματίες
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
Ένας από τους κύριους συντελεστές της
ορθής, συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας μιας οικοδομής είναι οι
μηχανολογικές της εγκαταστάσεις. Οι
μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων
εδράζονται πάνω σε δύο πυλώνες: Ο ένας
πυλώνας είναι η μελέτη, σχεδιασμός και
επίβλεψη της εγκατάστασης και ο άλλος είναι
η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μηχανολογικές
Εγκαταστάσεις Κτηρίων
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας
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Τι είναι οι Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων;
Σημαντικό μέρος των κτηρίων είναι οι μηχανολογικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες ταξινομούνται στις πιο κάτω
κατηγορίες:
• υδραυλική εγκατάσταση
• εγκατάσταση των συστημάτων αποχέτευσης
• εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
• εγκαταστάσεις αερισμού και εξαερισμού
• συστήματα πυρόσβεσης
• εγκατάσταση φυσικού αερίου
Η ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων στη
ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων
στη ΜΤΕΕ είναι η κατάρτιση μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, μέσα
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα
ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να
συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να
καταστούν πτυχιούχοι επαγγελματίες στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Κτιρίων.

Σπουδές στον τομέα των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων
Τα
πανεπιστήμια στις περισσότερες χώρες που προσφέρουν σπουδές στον
12
κλάδο της Μηχανολογίας περιλαμβάνουν την ειδικότητα που ασχολείται με
4
τη Θέρμανση, τη Ψύξη και τον Αερισμό. Την ειδικότητα αυτή μπορούν να
ακολουθήσουν οι απόφοιτοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μετά από επιτυχείς
διαδικασίες. Πτυχιούχοι στην ειδικότητα αυτή μπορούν να εργαστούν σαν
Μελετητές, σε εταιρείες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων σαν
επιβλέποντες, σε άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες όπως δήμοι,
συμβούλια υδατοπρομήθειας αλλά και σε ξενοδοχειακές μονάδες ως
αρχιμηχανικοί στο τμήμα συντήρησης. Οι ακαδημαϊκές σπουδές για την
ειδικότητα που ασχολείται με τη θέρμανση, ψύξη και αερισμό μπορεί να φτάσουν
μέχρι και τον διδακτορικό τίτλο, καλύπτοντας πολύ εξειδικευμένα θέματα, όπως η
εφαρμογή νέων τεχνολογιών που στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα
κτίρια καθώς και βελτίωση των μεθόδων και υλικών των μηχανολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίων σε σχέση με το περιβάλλον.

Το επάγγελμα απαιτεί οργανωτικές
ικανότητες, μεθοδικότητα, ιδιαίτερη
υπευθυνότητα. Ο δυναμισμός, η
συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι
επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση
του επαγγέλματος, όπως επίσης
χρειάζονται διοικητικές ικανότητες,
ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
και ομαδικό πνεύμα. Ο δυναμισμός, η
συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης
θετικά προσόντα για την άσκηση του
επαγγέλματος, όπως επίσης χρειάζονται
διοικητικές ικανότητες, ικανότητες
συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό
πνεύμα, εφόσον ο μηχανολόγος μηχανικός
συχνά αποτελεί μέλος μιας ομάδας εργασίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μηχανική - Ηλεκτρολογία
Αυτοκινήτων
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Χημεία
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Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Τι είναι Μηχανική – Ηλεκτρολογία Οχημάτων;
Η Μηχανική – Ηλεκτρολογία Οχημάτων σαν επαγγελματική
απασχόληση εξελίχθηκε και εξελίσσεται σύμφωνα με την
τεχνολογική εξέλιξη του αυτοκινήτου. Η επαγγελματική
προοπτική του Μηχανικού – Ηλεκτρολόγου Οχημάτων είναι
συνδεδεμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν κυρίως
τον ηλεκτρονικό έλεγχο και διάγνωση των συστημάτων του
αυτοκινήτου καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους κίνησης των
αυτοκινήτων (Ηλεκτρικά, Υβριδικά, Υγραέριο, Κυψέλες υδρογόνου,
κ.ά.). Είναι απαραίτητο σήμερα ο Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος
Οχημάτων να αποκτήσει και γνώσεις των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συστημάτων των αυτοκινήτων για να καλύπτει όλο το
φάσμα εργασιών επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου.

Σπουδές στον Τομέα της Μηχανικής– Ηλεκτρολογίας Οχημάτων
Ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσφέρουν ευρεία επιλογή εκπαιδευτικών
διαδρομών για τους φοιτητές Μηχανικής – Ηλεκτρολογίας Οχημάτων.
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Ένας Πανεπιστημιακός Τίτλος στον τομέα της Μηχανικής –
Ηλεκτρολογίας Οχημάτων μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές μια
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
ισχυρή ακαδημαϊκή βάση στον σχεδιασμό και τη τεχνολογική εξέλιξη των
οχημάτων. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν συνήθως το πρόγραμμα σπουδών
Τεχνολογία και
τους με ένα ισχυρό πορτοφόλιο, το οποίο αποδεικνύει τα επιτεύγματα και
Εργαστήρια Κλάδου
τις δεξιότητές τους.
και Ειδικότητας
14
12
12
Ο/Η απόφοιτος στην ειδικότητα Μηχανικής – Ηλεκτρολογίας Οχημάτων
Επιλεγόμενα
4
4
μπορεί:
• να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας
στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της.
• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς
του/της, νοουμένου ότι πληροί τους Περιορισμούς
Πρόσβασης για εισαγωγή στην Aνώτερη και Aνώτατη Eκπαίδευση, σύμφωνα με
τον Nόμο Περί Παγκύπριων Eξετάσεων.
• να γίνει δεκτός/κτή σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το επάγγελμα απαιτεί οργανωτικές
ικανότητες, μεθοδικότητα, ιδιαίτερη
υπευθυνότητα. Ο δυναμισμός, η
συνέπεια και η πρακτική σκέψη είναι
επίσης θετικά προσόντα για την άσκηση
του επαγγέλματος, όπως επίσης
χρειάζονται διοικητικές ικανότητες,
ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
και ομαδικό πνεύμα. Με την ανακάλυψη
εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων φυσικού
αερίου στην Κυπριακή Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη δημιουργούνται νέες
προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο με
απώτερο σκοπό την διοχέτευση και
εκμετάλλευση αυτού του φυσικού πόρου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Παραγωγή και Διανομή
Ενέργειας / Φυσικού Αερίου
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Τι είναι η Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου;
Ο τεχνικός της ειδικότητας της Παραγωγής και Διανομής Ενέργειας/
Φυσικού αερίου είναι ένας ειδικευμένος τεχνικός ικανός να εκτελεί
εργασίες που σχετίζονται με την μελέτη, εγκατάσταση και
συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων, καθώς και με
τη διανομή, μεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών. Ο τεχνικός της
ειδικότητας ασχολείται με την μελέτη και εγκατάσταση δικτύων
φυσικού αερίου και υγραερίου για οικιακή, επαγγελματική και
βιομηχανική χρήση, με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή
συσκευών καύσης, όπως λέβητες, καυστήρες, κουζίνες, που
χρησιμοποιούνται σε σπίτια αλλά και σε χώρους μαζικής εστίασης
(στρατώνες, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις), και έχει την ευθύνη για τη
σωστή λειτουργία του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου κίνησης
αυτοκινήτων και φορτηγών.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

14

12

12

Επιλεγόμενα

-

4

4

Η ειδικότητα της Παραγωγής και Διανομής Ενέργειας/ Φυσικού αερίου
στη ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας αυτής στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη ταλαντούχων
μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα
εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν το επάγγελμα με
επιτυχία.

Σπουδές στον τομέα της Μηχανολογίας
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
•να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα
και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
•να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου
και της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του, νοουμένου ότι πληροί
τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη
Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.
•να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου
ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

&

ηλεκτρολογια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Ο/Η Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
χρειάζεται να διαθέτει ευσυνειδησία,
υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια,
μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση
των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η
δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπρόσθετα, ο
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πρέπει να έχει
γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα
δημόσια και ιδιωτικά έργα. Νέοι που
επιζητούν μια θέση με προοπτική στην αγορά
εργασίας καθώς και τη δυνατότητα, μέσα από
τα προσφερόμενα αναλυτικά προγράμματα,
περαιτέρω σπουδών πρέπει να μελετήσουν τις
προοπτικές που τους προσφέρει η συγκεκριμένη
ειδικότητα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
και Αυτοματισμοί

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

14

12

Επιλεγόμενα

-

4

Γ'

Η ειδικότητα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
στη ΜΤΕΕ
Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ΔΜΤΕΕ) έχει αποφασίσει τη δημιουργία της νέας αυτής
ειδικότητας μιας και τα συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών
έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και
με την ολοένα τεχνολογική ανάπτυξη, κομμάτι της
καθημερινότητας μας. Η ειδικότητα αυτή θα προσφερθεί και θα
λειτουργήσει για πρώτη φορά κατά την επόμενη σχολική χρονιά
2016-2017 σε όλες τις επαρχίες.
Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός οφείλει να αποκτήσει με τη συμπλήρωση
της ειδικότητας τα πιο κάτω:
• αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης.
• ακρίβεια, να μην αποσπάται η προσοχή του, να είναι ήρεμος και
συγκεντρωμένος σ’ αυτό που κάνει
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
• επιδεξιότητα και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών.

Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
Αυτοματισμών
Ο/Η μαθητής/τρια που επιλέγει την ειδικότητα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
και Αυτοματισμοί αποκτά ένα θεωρητικό υπόβαθρο που θα τον/την
12
βοηθήσει να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε συναφείς κλάδους.
4
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
• να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε
Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
• να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Κύπρου και της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του,
νοουμένου ότι πληροί τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκύπριων
Εξετάσεων.
• να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ)
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητάς μας. Η ειδικότητα
απευθύνεται σε νέους και νέες οι οποίοι
ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν
σπουδές που αφορούν τους Η/Υ, τις
επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες
γενικότερα. Σκοπός της ειδικότητας
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ), Δίκτυα και
Επικοινωνίες είναι η εκπαίδευση των
μαθητών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε
πρακτικό επίπεδο, στους τομείς του υλικού
και της αρχιτεκτονικής Η/Υ, των επικοινωνιών
και δικτύων Η/Υ, και στις εφαρμογές τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
Δίκτυα και Επικοινωνίες
ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

14

12

Επιλεγόμενα

-

4

Γ'

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και
Επικοινωνίες στη ΜΤΕΕ
Ο στόχος της είναι ο/η απόφοιτος της να μπορεί:
•να επιλέγει και χρησιμοποιεί σωστά τα διάφορα εργαλεία,
όργανα και συσκευές, καθώς και τεχνικούς καταλόγους και
λογισμικό για μετρήσεις, παρατηρήσεις, εντοπισμό και διόρθωση
βλαβών σε συσκευές και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
•να χρησιμοποιεί κυκλώματα και εγχειρίδια ηλεκτρονικών
επικοινωνιακών συσκευών και κατασκευάζει, διαχειρίζεται και
αναβαθμίζει δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
•να συναρμολογεί, θέτει σε λειτουργία και αναβαθμίζει συστήματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκαθιστά και αναβαθμίζει το απαραίτητο
λογισμικό και συντηρεί και επιδιορθώνει συσκευές και συστήματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
•να χειρίζεται, εγκαθιστά, ρυθμίζει, συναρμολογεί, συντηρεί, εντοπίζει
βλάβες και επιδιορθώνει ηλεκτρονικά επικοινωνιακά συστήματα.
•να επιλύει ηλεκτρονικά κυκλώματα βασικού επιπέδου και κατασκευάζει
ψηφιακά κυκλώματα, εντοπίζει σ’ αυτά βλάβες και τις διορθώνει.

Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και
Επικοινωνιών
Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και
Επικοινωνίες μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε πτυχιακό,
12
μεταπτυχιακό, ακόμα σε διδακτορικό επίπεδο σε συναφείς κλάδους με τους
4
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τα Ηλεκτρονικά, τα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες
και να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Ως
απόφοιτος της Θεωρητικής Κατεύθυνσης μπορεί επίσης να διεκδικήσει θέση
σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας
και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του, νοουμένου ότι πληροί τους
Περιορισμούς Πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη
Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων και να γίνει
δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή
του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Με δεδομένο την εξάντληση των
φυσικών πηγών ενέργειας και την
έκταση που πήρε η περιβαλλοντική
μόλυνση, αποτελεί πλέον επιτακτική
ανάγκη η στροφή προς τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Διεύθυνση
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ), αφού μελέτησε το
θέμα και ανάλυσε τις προοπτικές ανάπτυξης
μονάδων παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο, ιδιαίτερα με
τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και
αιολικών πάρκων, αποφάσισε τη δημιουργία της
ειδικότητας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσα
στα πλαίσια του Κλάδου Ηλεκτρολογίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας
ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
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1
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1
-
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1
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

14

12

12

Επιλεγόμενα

-
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Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
Το ενεργειακό πρόβλημα στις μέρες μας παρουσιάζεται οξύτερο
από κάθε άλλη φορά. Τα συμβατικά ενεργειακά αποθέματα
διαρκώς μειώνονται και οι απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας
αυξάνονται. Πέραν τούτου, λόγω της αλόγιστης χρήσης της
ενέργειας από συμβατικούς πόρους, το περιβάλλον
υποβαθμίζεται με κυριότερο πρόβλημα το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και τις συνέπειές του, αλλά και την ατμοσφαιρική
ρύπανση, την όξινη βροχή, τη ραδιενέργεια κ.λπ. Η αντιμετώπιση
των πιο πάνω προβλημάτων γίνεται με τη θέσπιση νόμων και
κανονισμών σχετικά με τις εκπομπές ρύπων, την ανάπτυξη
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την αξιοποίηση (εναλλακτικών)
ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ πρακτικά δεν εξαντλούνται και δεν επιβαρύνουν
σημαντικά το περιβάλλον. Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ μειώνεται η
εξάρτηση από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους, ενισχύεται η
ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του τόπου και επιτυγχάνεται η ενεργειακή
αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, χωρίς τις τεράστιες
απώλειες στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπρόσθετα, οι ΑΠΕ μπορούν να καλύψουν ανάγκες τόσο μικρής
κλίμακας, όσο και μεγάλης, λειτουργούν με χαμηλό κόστος, ενώ
δημιουργούν και νέες θέσεις εργασίας.

Σπουδές στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας ΑΠΕ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
4
στο τομέα, σε πτυχιακό επίπεδο, μεταπτυχιακό, ακόμα σε διδακτορικό
επίπεδο. Ο τομέας των ΑΠΕ προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους φοιτητές
όλων των επιπέδων, να αποκτήσουν γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα
βασισμένα στα ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή. Απώτερος στόχος των
Ανώτερων/ Ανώτατων σπουδών στις ΑΠΕ είναι να βοηθήσουν στην
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στην
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις φάσεις και διαστάσεις
του θέματος, από την έρευνα μέχρι την υλοποίηση και από την αναβάθμιση του
περιβάλλοντος μέχρι την ποιοτική εκμετάλλευση των ΑΠΕ. Ο τομέας των ΑΠΕ
προσφέρει πολλές ευκαιρίες εργοδότησης που σχετίζονται με περιβαλλοντική
νομοθεσία, έρευνα, χρηματοδότηση, μελέτη, υλοποίηση έργων και λειτουργία
συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ.

Η σημερινή «ψηφιακή εποχή»
χαρακτηρίζεται από την ιλιγγιώδη
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας,
της πληροφορικής και του
προγραμματισμού. Καθημερινά,
εμφανίζονται στη ζωή μας νέες έξυπνες
συσκευές, όπως φορητοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, μικροεπεξεργαστές, tablets,
smartphones, ψηφιακές κάμερες, έξυπνες
τηλεοράσεις, συστήματα βίντεο, εικόνας και
ήχου, βιντεοπαιχνίδια κ.λπ. Στις επιχειρήσεις
και τη βιομηχανία, η ψηφιακή τεχνολογία, οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι μικροεπεξεργαστές αποτελούν βασικά εργαλεία για
ανταγωνιστική παραγωγή, αποδοτική λειτουργία
και βιώσιμη ανάπτυξη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακή Τεχνολογία και
Προγραμματισμός
ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Τι είναι η Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός;
H ειδικότητας της Ψηφιακής Τεχνολογίας και του
Προγραμματισμού προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες
βασικές γνώσεις και τους βοηθά να αναπτύξουν εξειδικευμένες
δεξιότητες, στην ανάπτυξη, λειτουργία, και προγραμματισμό
ψηφιακών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και
δικτύων, μικροε πεξεργαστών, ιστοσελίδων, πολυμεσικών
εφαρμογών και επεξεργασία βίντεο, εικόνας και ήχου. Αναλυτικά, το
αντικείμενο σπουδών της Ψηφιακής Τεχνολογίας και του
Προγραμματισμού αφορά στην ηλεκτρονική και τις εφαρμογές της, την
πληροφορική, το διαδίκτυο και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τόσο
σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο βασικού
προγραμματισμού (software)

Σπουδές στην Ψηφιακή Τεχνολογία και τον Προγραμματισμό
Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός
μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού σε
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
πληθώρα κλάδων και επιστημονικών πεδίων και θα έχουν ιδιαίτερη
προπαίδεια
στους κλάδους της Ηλεκτρολογίας, της Μηχανικής και Δικτύων
Τεχνολογία και
Η/Υ, της Πληροφορικής και των Σπουδών Διαδικτύου. Οι απόφοιτοι/ες θα
Εργαστήρια Κλάδου
έχουν επίσης την ευκαιρία να απασχοληθούν σε ένα πλήθος επιχειρήσεων
και Ειδικότητας
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που εισάγουν και προγραμματίζουν σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές και
Επιλεγόμενα
4
4
συστήματα και εκπονούν μελέτες συναρμολόγησης και προγραμματισμού
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Επίσης, θα είναι ικανοί να
ασχοληθούν με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη λογισμικού σε εταιρείες
πληροφορικής, τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών και ιστοσελίδων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μέσα από το διαδίκτυο. Θα έχουν επίσης τη
δυνατότητα να ασχοληθούν με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά εξαρτήματα,
μικροϋπολογιστές, συστήματα ρομποτικής, ευφυή συστήματα κ.α. Αρκετοί
απόφοιτοι/ες μπορούν να στραφούν προς την μικροηλεκτρονική και να ασχοληθούν
με ολοκληρωμένα κυκλώματα ή με θέματα υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και
δικτύων. Επίσης, θα μπορούσαν να απασχοληθούν με οπτικοακουστικά συστήματα
και εγκαταστάσεις για την επεξεργασία βίντεο, ήχου και εικόνας.

&

αρχιτεκτονικη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν κλίση
στο σχέδιο, δημιουργική φαντασία, καλή
αντίληψη του χώρου, των όγκων και των
σχημάτων και αισθητική άποψη. Γενικά, στη
δουλειά αυτή χρειάζονται γνώσεις γύρω από
την τέχνη, ώστε να δίνονται λύσεις με
καλλιτεχνική ευαισθησία. Στα προσόντα του
αρχιτέκτονα μηχανικού συγκαταλέγονται μεταξύ
άλλων η ικανότητα επικοινωνίας, η οργανωτική
και συντονιστική ικανότητα, η μεθοδικότητα και η
υπευθυνότητα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχιτεκτονική και
Πολιτική Μηχανική
ΚΛΑΔΟΣ: Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Τι είναι η Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική;
Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και η επιστήμη του σχεδιασμού του
χώρου στον οποίο ζει και εργάζεται ο άνθρωπος, και
αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό κάθε κοινωνίας. Η Πολιτική
Μηχανική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την τεχνική πλευρά
του σχεδιασμού, της κατασκευής και συντήρησης έργων και
αντιπροσωπεύει την τεχνολογική εξέλιξη κάθε κοινωνίας. Ο
Αρχιτέκτονας και ο Πολιτικός Μηχανικός οραματίζονται και
διαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο ο άν- θρωπος ζει και
δημιουργεί, με γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, με οδηγό
την αγάπη και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, και με εφόδια τις
γνώσεις, την φαντασία, την κριτική σκέψη και άποψη, την λογική και
πρακτική σκέψη και δράση, την ικανότητα για συνεργασία, και την
αυτοπεποίθηση.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας
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Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής
Μηχανικής στην Κύπρο;
Η Οικοδομική Βιομηχανία είναι από ένας από τους κύριους Πυλώνες της
Κυπριακής οικονομίας. Παρά την κρίση της εποχής, είναι η πρώτη
βιομηχανία που θα ανακάμψει για να την ακολουθήσουν και οι άλλοι
κλάδοι. Επομένως οι Αρχιτέκτονες και οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας,
καθώς και στην διαφύλαξη και ορθολογιστική ανάπτυξη του τόπου.

Σπουδές στους τομείς της Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής.
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, την Ελλάδα
και το εξωτερικό προσφέρουν σπουδές στους κλάδους Αρχιτεκτονικής και
Πολιτικής Μηχανικής σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εξειδικεύσεις ανάλογα με τις
επιλογές των υποψηφίων.

εφαρμοσμενες
ΤΕΧΝΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο,
όλα τα προϊόντα, από τα απλά
διακοσμητικά αντικείμενα και τα είδη
οικιακής χρήσης έως τις πολύπλοκες
βιομηχανικές κατασκευές, απαιτούν
υψηλού επιπέδου σχεδιασμό, έτσι ώστε
να καλύπτουν όλο και περισσότερες
ανάγκες και να εντυπωσιάζουν τον
καταναλωτή με την αισθητικά εξελιγμένη
μορφή τους. Είναι εξειδικευμένη σύγχρονη
ειδικότητα, με άπειρες εφαρμογές και
μεγάλες προοπτικές, ιδανικές για νέους και
νέες με δημιουργική έμπνευση, μεθοδικότητα
και ευρηματικότητα, που αγαπούν να
συνδυάζουν την καλλιτεχνική έκφραση με την
τεχνολογία και την κατασκευή.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδίαση και Κατασκευή
Επίπλων και Ξύλινων
Κατασκευών
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
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Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Κ Ω ΣΙΑ

Τι είναι η ειδικότητα της Σχεδίασης
Αυτό το γνωστικό αντικείμενο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα, σύγχρονα, τεχνολογικά αντικείμενα και η
συγκεκριμένη ειδικότητα καλύπτει τα πεδία της τεχνολογίας
ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών
και του σχεδιασμού επίπλου. Με την έκρηξη που γνωρίζει η
εξάπλωση του σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων, με τη
βοήθεια Η/Υ και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης βιομηχανικών
προϊόντων και συστημάτων και κατασκευών με σύγχρονα υλικά
διαπιστώθηκε η ανάγκη αναδιοργάνωσης και συγχρονισμού αυτής
της ειδικότητας. Η αποστολή της ειδικότητας αυτής είναι να καλλιεργεί
και να προάγει τη γνώση στους τομείς της τεχνολογίας ξύλου, της
τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών και του
σχεδιασμού επίπλου και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της
τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, μέσω της εφαρμογής της γνώσης.
Η ειδικότητα της Σχεδίασης και Κατασκευής Επίπλων και Ξύλινων
Κατασκευών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής και
εξέλιξης της επιστήμης, που αφορά στον σχεδιασμό, στη μελέτη και στη
συμμετοχή στην ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων και κατασκευών.

Σπουδές στον τομέα της Σχεδίασης Κατασκευών
Ο/Η απόφοιτος/η έχει άμεση πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση, ΤΕΙ, ΤΕΠΑΚ, Κολλέγια,
Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια, ΜΙΕΕΚ κ.λπ.). Έχει δικαίωμα να διεκδικήσει θέση
για σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας, στο
πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων. Επιπρόσθετα, μπορεί να
φοιτήσει σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων χωρών, αν ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις για εισδοχή σε αυτά. Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα
πανεπιστήμια και κολλέγια, που προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα
εκπαίδευσης, στην ειδικότητα της Σχεδίασης και Κατασκευής Επίπλων και
Ξύλινων Κατασκευών. Οι ακαδημαϊκές σπουδές μπορούν να φτάσουν μέχρι το
επίπεδο του διδακτορικού τίτλου, επικεντρώνοντας τις γνώσεις σε εξειδικευμένα
θέματα της Ειδικότητας και της Έρευνας.

Οι Γραφικές Τέχνες αποτελούν σήμερα
το κύριο μέσο για τη δημιουργία της
έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης.
Χάρη σε αυτές σχεδιάζεται κάθε τι που
βλέπουμε τυπωμένο γύρω μας. Σήματα
και λογότυπα εταιριών και προϊόντων,
συσκευασίες, διαφημιστικές καταχωρήσεις,
ενημερωτικές και διαφημιστικές αφίσες,
εξώφυλλα βιβλίων και ψηφιακών δίσκων,
έντυπα όπως εφημερίδες και περιοδικά, είναι
όλα έργα του/της Γραφίστα/τριας.
Ακολουθώντας την εξέλιξη της εποχής μας, με
τις Γραφικές Τέχνες και τα Πολυμέσα μπορεί
επίσης να γίνει ο σχεδιασμός και η δημιουργία
μιας ιστοσελίδας (web design), ακόμη και η
δημιουργία κινούμενων σχεδίων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γραφικές Τέχνες
και Πολυμέσα
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Τι είναι οι Γραφικές Τέχνες;
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως «η εποχή της εικόνας». Ο
σύγχρονος άνθρωπος δέχεται καταιγισμό εικόνων από ποικίλες
πηγές, που με διάφορους τρόπους και μέσα εκπέμπουν
αδιάκοπα οπτικά μηνύματα. Οι Γραφικές Τέχνες παίζουν σήμερα
ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, καθώς με τις ποικίλες
εφαρμογές τους εξυπηρετούν την άμεση μετάδοση του οπτικού
μηνύματος. Οι Γραφικές Τέχνες ασχολούνται με το σχεδιασμό έργων
οπτικής επικοινωνίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. Ειδικότερα,
με τη εικονογράφηση και σελιδοποίηση βιβλίων και περιοδικών, με το
σχεδιασμό γραμμάτων, λογοτύπων, εντύπων, αφίσας, ακόμη και με
τη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Ο Γραφίστας/τριας επιλέγει,
ιεραρχεί και συνθέτει τα κατάλληλα στοιχεία, ώστε το έργο του να έχει
λειτουργικότητα και αισθητικό αποτέλεσμα.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
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Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Κ Ω ΣΙ Α

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας των Γραφικών Τεχνών και
Πολυμέσων στην Κύπρο;
Το δημιουργικό έργο του/της Γραφίστα/τριας ενώ είναι πολύ σημαντικό δεν
εκτίθεται σε πινακοθήκες ή μουσεία, όμως εισβάλλει μαζικά στην
καθημερινή μας ζωή μέσω της παρουσίασης των καταναλωτικών αγαθών,
επηρεάζοντας άμεσα το αισθητικό επίπεδο του κοινωνικού συνόλου.

Σπουδές στις Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα
Σχολές Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο
προσφέρουν ευρεία επιλογή ειδικεύσεων στην ειδικότητα των Γραφικών
Τεχνών. Η επικοινωνία στην εποχή μας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο σε κάθε
δραστηριότητα της αγοράς. Η Γραφιστική αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
εκφράσεις της, και ο Γραφίστας τον πλέον καταρτισμένο επαγγελματία για να
εκφράζει τα μηνύματα που θα πείθουν και θα συγκινούν κάθε υποψήφιο
καταναλωτή. Οι ακαδημαϊκές σπουδές για τους/τις Γραφίστες/τριες μπορεί να
φτάσουν μέχρι και τον διδακτορικό τίτλο, και αποσκοπούν στην ανάπτυξη και
διάδοση νέων γνώσεων και μεθοδολογιών. Καλύπτουν πολύ εξειδικευμένα θέματα,
όπως τα νέα μέσα επικοινωνίας, τα κινούμενα σχέδια, τον σχεδιασμό ιστοσελίδας,
τις εναλλακτικές μεθόδους απεικόνισης και τη διαδραστικότητα.

Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Εσωτερικών
Χώρων (διακοσμητής/τρια), χρειάζεται να
διαθέτει παρατηρητικότητα,
δημιουργικότητα, φαντασία, υψηλό
αισθητικό κριτήριο και γενικότερα αγάπη για
τις καλές τέχνες. Πολύ σημαντικό, εξάλλου,
είναι να διαθέτει ψυχική και σωματική αντοχή
και ευελιξία προσαρμογής σε διαφορετικές
απαιτήσεις και ανάγκες. Πρέπει επίσης, να
διαθέτει ικανότητα αντίληψης του χώρου και
των μορφών, ικανότητα σχεδιαστικής
έκφρασης, καθώς και ικανότητα επικοινωνίας και
καλής συνεργασίας με τους πελάτες, τα
συνεργεία και τους προμηθευτές, αλλά και
οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός και Διακόσμηση
Εσωτερικών Χώρων
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
4
3
1
2
1
1
2
1
1

5
4
5
2
1
1
1
-

5
4
5
2
1
1
1
-

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Α'

Β'

Γ'

14

12

12

Επιλεγόμενα

-

4

4

ΕΥ

Σ

Λ

ΙΚΗ ΣΧ
ΧΝ
Η
ΟΛ

Α’ Τ
Ε

Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Κ Ω ΣΙ Α

Τι είναι ο Σχεδιασμός και ΔιακόσμησηΕσωτερικών Χώρων;
Ο σχεδιασμός και διακόσμηση εσωτερικών χώρων ακολουθεί
όλα τα στάδια μελέτης, έρευνας, έμπνευσης, προσχεδίων,
τελικού σχεδιασμού, και παρουσίασης τελικής πρότασης. Μέσα
από μια δημιουργική διαδικασία, συνδυάζοντας την
λειτουργικότητα, την εργονομία και την αισθητική, προκύπτουν
ευφάνταστες λύσεις με προσωπικό γούστο. Η γνώση και έρευνα
γύρω από τον κόσμο της τεχνολογίας και των προϊόντων βοηθά την
ευαισθητοποίηση των μαθητών/ τριών στα υλικά και χρώματα
δημιουργώντας ερεθίσματα για δημιουργικές επιλογές. Μέσα από την
ανάπτυξη ιδεών για την δημιουργία νέων προτάσεων και λύσεων για
εσωτερικούς χώρους, ο μαθητής/ μαθήτρια αποκτά όχι μόνο
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αλλά αναπτύσσει και
χαρακτηριστικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Μαθαίνει
να συνεργάζεται, να επικοινωνεί με δημοκρατικότητα, αναπτύσσοντας το
αίσθημα της υπευθυνότητας και σεβασμού, αυτογνωσίας και
ακεραιότητας, στοιχεία που προωθούν την επίτευξη προσωπικών στόχων
και την συνεισφορά του ατόμου στην κοινωνία.

Σπουδές στον τομέα Σχεδιασμού και Διακόσμησης
Οι απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή τους σε τριτοβάθμιες σχολές,
πανεπιστήμια και κολλέγια. Στην Κύπρο, όλα τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια
προσφέρουν αναγνωρισμένο πτυχίο σπουδών στον κλάδο Σχεδιασμού και
Διακόσμησης. Απόφοιτοί μας με ταλέντο και φιλοδοξίες μπορούν να πετύχουν
υποτροφίες από ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο και εξωτερικό. Στην Ελλάδα,
οι τελειόφοιτοι της ειδικότητας του Σχεδιασμού και διακόσμησης εσωτερικών
χώρων έχουν την ευκαιρία με τις εισαγωγικές εξετάσεις για Τριτοβάθμιες Σχολές,
να διεκδικήσουν θέση σε διάφορα πεδία κερδίζοντας θέσεις στα Τ.Ε.Ι. στον
ανάλογο κλάδο, στα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνία σε άλλους συναφείς κλάδους.

Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας χρειάζεται
να διαθέτει μεράκι για τη δουλειά του,
δημιουργική φαντασία, γούστο και
αισθητικό κριτήριο. Επίσης, επιμονή,
υπομονή, να δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και να έχει καλή παρατηρητικότητα.
Η φύση του επαγγέλματος απαιτεί από
το/τη Σχεδιαστή/τρια Μόδας να είναι
δραστήριος, κοινωνικός και καλός στις
δημόσιες σχέσεις. Επίσης, να είναι σε θέση
να συνδυάζει την αισθητική του άποψη με τα
σωματομετρικά δεδομένα του μέσου όρου του
κοινού στο οποίο απευθύνεται και να επιλέγει
το κατάλληλο ύφασμα και χρώμα για το κάθε
σχέδιο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδίαση και Παραγωγή
Ενδυμάτων
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
4
3
1
2
1
1
2
1
1

5
4
5
2
1
1
1
-

5
4
5
2
1
1
1
-

Σπουδές στον τομέα Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδυμάτων
Τα τελευταία χρόνια τα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια που
προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, στον τομέα
Γ'
Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδυμάτων έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες
της εποχής όσον αφορά στις υφιστάμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
και έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό των
12
προσφερομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Εκπαιδευτικά
προγράμματα
με ενισχυμένη την προσφορά γνώσεων όσον αφορά στην
4
εμπορία της μόδας, στην οργάνωση της βιομηχανίας μόδας και στη χρήση
ψηφιακών σχεδιαστικών προγραμμάτων σχετικά με τον τομέα της μόδας,
έχουν υιοθετηθεί από πληθώρα τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
διεθνώς. Ένας πανεπιστημιακός τίτλος στο Σχέδιο Μόδας είναι απαραίτητος για
τους φιλόδοξους και ταλαντούχους φοιτητές, αφού θα τους ενισχύσει τις
προοπτικές για επαγγελματική επιτυχία και ανέλιξη στον τομέα τους. Έχει επίσης
τη δυνατότητα να εργαστεί σε βιοτεχνίες/βιομηχανίες ενδυμάτων και σε εταιρίες
παραγωγής ως ειδικός στο πατρόν, ακόμη και ως σχεδιαστής/τρια αξεσουάρ
μόδας. Οι ακαδημαϊκές σπουδές για τους Σχεδιαστές Μόδας μπορούν να φτάσουν
μέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου, επικεντρώνοντας τις γνώσεις τους σε
εξειδικευμένα φάσματα του τομέα της μόδας.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Α'

Β'

14

12

Επιλεγόμενα

-

4

ΕΥ

Σ

Λ

ΙΚΗ ΣΧ
ΧΝ
Η
ΟΛ

Α’ Τ
Ε

Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Κ Ω ΣΙΑ

Τι είναι η Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων;
Στη σύγχρονη εποχή η προσωπική «στιλιστική εικόνα»
(personal image) που υιοθετείται στην καθημερινότητα του
καθενός, μπορεί να αναδείξει μια προσωπικότητα ή να επιφέρει
τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Ο Σχεδιαστής Μόδας είναι ο
επαγγελματίας που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και τις
δεξιότητες, να αναδείξει, μέσα από τα ενδύματα του, τα θετικά
στοιχεία και να καλύψει έξυπνα τα αρνητικά στοιχεία, ενός
σωματότυπου. Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας έχει σαν βασικό
αντικείμενο του το σχεδιασμό ενδυμάτων ακολουθώντας τις εκάστοτε
τάσεις της μόδας. Η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διάθεση για
πειραματισμό και το πάθος για αναγνώριση, σε συνδυασμό με τις
καλλιτεχνικές, τις τεχνικές και τις εμπορικές γνώσεις και εμπειρίες
πάνω στο αντικείμενο του, μπορούν να εξασφαλίσουν σίγουρη
επιτυχία σε έναν άρτια καταρτισμένο Σχεδιαστή/τρια Μόδας.

&

ξενοδοχειακα
επαγγελματα
ΕΠΙΣΙΤΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Ένα από τα σημαντικότερα προσόντα
ενός υπαλλήλου που εργάζεται γενικά
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε
μεγάλα ή σε μικρά ξενοδοχεία είναι η
δυνατότητα πώλησης. Η ευγένειά του, η
οργανωτικότητά του και η
διαπραγματευτική του ικανότητα,
καθορίζουν έμμεσα και άμεσα τα ποσοστά
πληρότητας του ξενοδοχείου και των
επισιτιστικών μονάδων. Ο/Η υπάλληλος
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ανθρώπους
από διάφορες χώρες. Πρέπει να γνωρίζει
τουλάχιστον δύο γλώσσες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Λειτουργία Ξενοδοχειακών
και Επισιτιστικών Μονάδων
ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Χημεία
Αγγλικά
Γαλλικά/Γερμαν./Ρωσ.
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
4
1
2
2
1
1
2
1
1

5
4
4
2
1
1
1
-

5
4
4
2
1
1
1
-

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας της Λειτουργίας
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων στην Κύπρο;
Η Τουριστική και Ξενοδοχειακή βιομηχανία σήμερα είναι η
σημαντικότερη πηγή πλούτου της Κυπριακής οικονομίας. Ο
τομέας αυτός προσφέρει απασχόληση σε ένα μεγάλο ποσοστό
του πληθυσμού. Ο/η απόφοιτος της ειδικότητας Λειτουργία
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων μπορεί να
απασχοληθεί στους ακόλουθους τομείς:
Ξενοδοχεία και Εστιατόρια, Καφετέριες, Θέρετρα και Κέντρα Ευεξίας
(Σπα), Κρουαζιερόπλοια/Αερογραμμές, Επισιτιστικές Επιχειρήσεις
Εκδηλώσεων και Τροφοδοσίας, Νοσοκομεία/Κλινικές και Γηροκομεία.

Σπουδές στα Ξενοδοχειακά
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
•να διεκδικεί θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο Τ.Ε.Π.Α.Κ.
•να
διεκδικεί, με προοπτικές επιτυχίας, θέση για περαιτέρω σπουδές σε
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας,
στον/κλάδο/ στην ειδικότητά του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
εξετάσεων.
Τεχνολογία και
•να διεκδικεί θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Εργαστήρια Κλάδου
Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς πέραν του/της
και Ειδικότητας
13
11
11
κλάδου/ειδικότητάς του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων, με την
Επιλεγόμενα
4
4
προϋπόθεση ότι θα προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα
μαθήματα που δεν διδάχτηκε στον/στην κλάδο/ ειδικότητά του/της.
•να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και
τις προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

κατεύθυνση

μηχανολογια
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Τα τεχνικά και επιστημονικά προσόντα που
πρέπει να διαθέτει ένας τεχνικός
παραγωγής είναι ενδιαφέρον για την έρευνα,
υπευθυνότητα, οξυδέρκεια, αναλυτική και
συνθετική σκέψη. Επίσης, χρειάζεται να
διαθέτει υπομονή, σωματική αντοχή, επιμονή,
παρατηρητικότητα και να εργάζεται με ακρίβεια
και ιδιαίτερη μεθοδικότητα. Ακόμη, η ανάγκη για
συνεργασία με άλλους προϋποθέτει
επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση
για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο του.
Τέλος, απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση ξένων
γλωσσών. Έφηβοι με αυτά τα χαρακτηριστικά θα
μπορούν να εξετάσουν την προοπτική
σταδιοδρομίας στην ειδικότητα του Τεχνικού
Μηχανικής Παραγωγής.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός
Μηχανικής Παραγωγής
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Τι είναι ο/η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
Ο/Η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής χειρίζεται τις εργαλειομηχανές, οι
οποίες είναι ειδικά μηχανήματα για την κατεργασία (κοπή, λείανση)
άλλων μεταλλικών στοιχείων μηχανών (εξαρτημάτων), όπως ο τόρνος, η
φρέζα, το τρυπάνι, ο γραναζοκόπτης, η μηχανουργική πλάνη και τα
λειαντικά μηχανήματα. Προετοιμάζει τα κατάλληλα κοπτικά εργαλεία και τα
τοποθετεί στα μηχανήματα και φροντίζει για τον καθαρισμό και τη
συντήρηση των εργαλειομηχανών.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας του Τεχνικού Μηχανικής Παραγωγής
στην Κύπρο;
Ο/Η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής μπορεί να απασχοληθεί σε εργοστάσια
κατασκευής και συναρμολόγησης μηχανών, σε εργοστάσια κατασκευής
εξαρτημάτων και μηχανικών εργαλείων και σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν
μηχανήματα ως συντηρητής. Μπορεί, επίσης, να ανοίξει δικό του
μηχανουργείο. Η εργασία του τεχνικού αυτής της ειδικότητας είναι χειρωνακτική
και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα μηχανήματα που χειρίζεται κατά τη
διάρκεια της εργασίας του είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυματισμούς.
Η ειδικότητα του Τεχνικού Μηχανικής Παραγωγής στη ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας της Μηχανικής παραγωγής στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη
ταλαντούχων μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, μέσα από το συγκεκριμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν το επάγγελμα με
επιτυχία.

Σπουδές στον τομέα της Μηχανολογίας
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
•να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
•να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της
Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του, νοουμένου ότι πληροί τους
περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα
μετον Νόμο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.
•να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή
του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις
εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ο/Η Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων Κτιρίων ασχολείται με την
εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση
των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νέα
αλλά και υφιστάμενα κτίρια. Οι Τεχνικοί
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
χαρακτηρίζονται από συνέπεια, ακρίβεια στις
κινήσεις, οργάνωση εργασιών και άριστη γνώση
των πρακτικών καλής εγκατάστασης. Η
δυνατότητα συνεργασίας με άλλους τεχνικούς της
ιδίας ειδικότητας αλλά και άλλων ειδικοτήτων
είναιαπαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχημένη
καριέρα. Απαραίτητη είναι η ικανότητα ανάγνωσης
και σχεδίασης απλών σχεδίων, εκτέλεσης απλών
μαθηματικών υπολογισμών και επιδεξιότητα στο
χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων Κτηρίων
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Τι είναι οι Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων
Σημαντικό μέρος των κτιρίων είναι οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι
οποίες ταξινομούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:
• υδραυλική εγκατάσταση: Η εγκατάσταση αυτή προμηθεύει το κτίριο με
τις απαραίτητες ποσότητες πόσιμου νερού, κρύου νερού χρήσης, ζεστού
νερού χρήσης καθώς και νερού για χρήση στους κήπους.
• εγκατάσταση των συστημάτων αποχέτευσης: Τα συστήματα αυτά
διασφαλίζουν την συλλογή, απομάκρυνση και επεξεργασία των ακαθάρτων
νερών, των λυμάτων και των όμβριων υδάτων.
• εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης: Μέσω των συστημάτων αυτών,
κεντρικών ή τοπικών, εξασφαλίζεται η θέρμανση των κτιρίων έτσι που το
χειμώνα να δημιουργείται στους κλειστούς χώρους άνετο και υγιεινό
περιβάλλον.
• εγκαταστάσεις κλιματισμού: Οι εγκαταστάσεις αυτές δημιουργούν συνθήκες
άνεσης εντός των κτιρίων ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία, υγρασία καθώς και τα
άλλα χαρακτηριστικά του αέρα όλες τις εποχές του έτους.
• εγκαταστάσεις αερισμού και εξαερισμού: Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα
διασφαλίζεται μέσω της απόρριψης του μολυσμένου αέρα στο περιβάλλον και την
προσαγωγή φρέσκου νωπού αέρα είτε με φυσικό είτε με μηχανικό τρόπο.
• συστήματα πυρόσβεσης: Τα συστήματα αυτά στοχεύουν να εξασφαλίσουν τα
κτίρια σε περίπτωση πυρκαγιάς.
• εγκατάσταση Φυσικού Αερίου: είναι η μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται για
θέρμανση και για χρήση οικιακών συσκευών.
• εγκατάσταση Ανελκυστήρα: είναι εκείνη που εξασφαλίζει τη μεταφορά ατόμων και
υλικών σε διάφορα επίπεδα – ορόφους μιας οικοδομής.

Σπουδές στον τομέα του Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
Η δυνατότητα απασχόλησης σε πολλούς και διαφορετικούς εργοδότες σηματοδοτεί και
τη φύση της εργασίας. Οι τεχνικοί κυρίως εργάζονται χειρωνακτικά και με συσκευές
κυρίως ελαφριές. Είναι απαραίτητη η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση σε νέες
τεχνικές και πρακτικές. Σημαντικό είναι επίσης η καλή γνώση των κανόνων ασφαλείας και
υγιεινής στο τόπο εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω σπουδών σε Ανώτερα αλλά
και Ανώτατα ιδρύματα, όπως και σε επαγγελματικές σχολές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Η εισαγωγή σε κάποια από τα πιο πάνω ιδρύματα είναι δυνατή μετά από επιτυχία σε
εισαγωγικές εξετάσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω σπουδές στα ΜΙΕΕΚ
(Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) σε διάφορες
ειδικότητες που λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα της ΜΤΕΕ.

Τι είναι ο Τεχνικός ΕλασματουργίαςΣυγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών
και Σωληνώσεων Φυσικού αερίου
Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας χειρίζεται
μηχανήματα για την κατεργασία και
διαμόρφωση μεταλλικών αντι-κειμένων, όπως
η πρέσα, η στράντζα, η γκιλοτίνα, το τρυπάνι
καθώς επίσης και συσκευές
ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοκολλήσεων.
Προετοιμάζει τα κατάλληλα εργαλεία για τις
εργασίες του και φροντίζει για τον καθαρισμό και
τη συντήρηση του εξοπλισμού. Ο/Η επαγγελματίας
αυτός χρειάζεται να είναι προσεκτικός, τακτικός και
να διαθέτει σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και
ικανότητα για συντονισμό κινήσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων,
Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων
Φυσικού Αερίου
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας του Τεχνικού ΕλασματουργίαςΣυγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού
αερίου στην Κύπρο;
Η εργασία του Τεχνικού της ειδικότητας απαιτεί υπευθυνότητα,
ευσυνειδησία, συνέπεια και ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
ατυχημάτων από πιθανή διαρροή αερίων. Ο Τεχνικός αερίων χρειάζεται
να διαθέτει υπολογιστική και μηχανική ικανότητα, ικανότητα αντίληψης του
χώρου, σωματική υγεία και αντοχή, καθώς και επιδεξιότητα στις λεπτές
κινήσεις των χεριών και των δακτύλων. Επίσης, είναι απαραίτητο να
διαθέτει κριτική και αναλυτική σκέψη, επινοητικότητα και κοινωνική
δεξιότητα. Ο Τεχνικός της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε εργοστάσια
κατασκευής και συναρμολόγησης με ταλλικών κατασκευών, σε εργοστάσια
κατασκευής αεραγωγών και μεταλλικών επίπλων. Μπορεί, επίσης, να ανοίξει
δικό του εργαστήριο ελασματουργίας, συγκολλήσεων και μεταλλικών
κατασκευών.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας
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Γ'

17
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15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Η Ειδικότητα του Τεχνικού Ελασματουργίας-Συγκολλήσεων, Μεταλλικών
Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού αερίου στη ΜΤΕΕ. Σκοπός της
ειδικότητας του Τεχνικού Ελασματουργίας-Συγκολλήσεων, Μεταλλικών
Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού αερίου στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη
ταλαντούχων μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, μέσα από το συγκεκριμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν το επάγγελμα
με επιτυχία.

Σπουδές στον τομέα της Μηχανολογίας
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
•να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε ανώτερα και
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
•να διεκδικήσει θέση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και
της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του, νοουμένου ότι πληροί τους
περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση,
σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.
•να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή
του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις
εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι επαγγελματίες στον τομέα αυτό έχουν τη
δυνατότητα να ασχολούνται με εργασίες
επισκευής και συντήρησης όλων των
μηχανισμών και συστημάτων του αυτοκινήτου
καθώς και εργασίες διάγνωσης / ανεύρεσης
βλαβών και ελέγχου καλής λειτουργίας όλων
των συστημάτων κάθε τύπου αυτοκινήτου.
Τι είναι ο Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων;
Το επάγγελμα απαιτεί οργανωτικές ικανότητες,
μεθοδικότητα και ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Ο/Η
Μηχανικός–Ηλεκτρολόγος Οχημάτων μπορεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες του σ› ένα ευρύ φάσμα
επιχειρήσεων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος
Οχημάτων
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Ο/Η Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων σαν επαγγελματική
απασχόληση εξελίχθηκε και εξελίσσεται σύμφωνα με την τεχνολογική
εξέλιξη του αυτοκινήτου. Η επαγγελματική προοπτική του/της
Μηχανικού – Ηλεκτρολόγου Οχημάτων είναι συνδεδεμένη με τις
τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τον ηλεκτρονικό έλεγχο και
διάγνωση των συστημάτων του αυτοκινήτου καθώς και τους
εναλλακτικούς τρόπους κίνησης των αυτοκινήτων (Ηλεκτρικά, Υβριδικά,
Υγραέριο, Κυψέλες υδρογόνου, κ.ά.). Είναι απαραίτητο σήμερα ο
Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων να αποκτήσει και γνώσεις των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των αυτοκινήτων για να καλύπτει
όλο το φάσμα εργασιών επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας
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Επιλεγόμενα
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Τομείς απασχόλησης του Μηχανοκινήτων - Ηλεκτρολόγου Οχημάτων:
•επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενες με την επισκευή, συντήρηση
και διάγνωση αυτοκινήτων (Συνεργεία).
•επιχειρήσεις εμπορίας σχετιζόμενες με το αυτοκίνητο.
•επιχειρήσεις μετατροπών / βελτιώσεων κινητήρων αυτοκινήτου.
•υπηρεσίες και οργανισμούς τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).
•αυτοκινητοβιομηχανίες.
•υπουργεία, κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς και οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης.
•μπορεί να αυτοεργοδοτηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Σπουδές στον Τομέα της Μηχανικής – Ηλεκτρολογίας Οχημάτων
Ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσφέρουν ευρεία επιλογή εκπαιδευτικών διαδρομών
για τους φοιτητές Μηχανικής – Ηλεκτρολογίας Οχημάτων. Ένας πανεπιστημιακός
τίτλος στον τομέα της Μηχανικής – Ηλεκτρολογίας Οχημάτων μπορεί να προσφέρει
στους φοιτητές/τριες μια ισχυρή ακαδημαϊκή βάση.
Ο/Η απόφοιτος στην ειδικότητα Μηχανικός – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων μπορεί:
• να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση σε Aνώτερα και Aνώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της ή σε τομείς
που το Πρόγραμμα Σπουδών του/ της το επιτρέπει, στο πλαίσιο των γενικών ή των
ειδικών εξετάσεων.
• να διεκδικήσει θέση σε Aνώτερα και Aνώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του
εξωτερικού, στο πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων, νοουμένου ότι ο/η
απόφοιτος θα προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάχτηκε
στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της.

Το επάγγελμα απαιτεί οργανωτικές
ικανότητες, μεθοδικότητα και ιδιαίτερη
υπευθυνότητα. Ο δυναμισμός, η συνέπεια
και η πρακτική σκέψη είναι επίσης θετικά
προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.
Έφηβοι με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά θα
μπορούν να εξετάσουν την προοπτική
σταδιοδρομίας στην ειδικότητα της Συντήρησης
Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Συντήρηση Μηχανολογικού και
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
ΚΛΑΔΟΣ: Μηχανολογίας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα
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Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
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Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας της Συντήρησης Μηχανολογικού
και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στην Κύπρο;
Ο/Η Τεχνικός της Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού
Εξοπλισμού μπορεί να απασχοληθεί σε ξενοδοχεία, σε εργοστάσια, σε
νοσοκομεία και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν μηχανήματα για
επισκευή και συντήρηση. Μπορεί επίσης να εξασκήσει το επάγγελμα και
σαν ιδιώτης της Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού
Εξοπλισμού. Ο/Η Τεχνικός της ειδικότητας αυτής εργάζεται κυρίως
χειρωνακτικά και με συσκευές κυρίως ελαφριές. Είναι απαραίτητη η
συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση σε νέες τεχνικές και πρακτικές.
Σημαντικό είναι επίσης η καλή γνώση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής
στο τόπο εργασίας. Εργάζεται τόσο σε κλειστούς όσο και σε ανοικτούς
χώρους.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας
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Επιλεγόμενα
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Η Ειδικότητα Συντήρηση Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στη
ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας αυτής στη ΜΤΕΕ είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών
και μαθητριών, οι οποίοι, μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης,
θα αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι
ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν το επάγγελμα με επιτυχία. Η τριβή μέσα από
το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα έρευνας, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας,
τεχνικού και μηχανολογικού σχεδίου, τεχνολογίας υλικών, σχεδίασης στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα, θα προσφέρουν στους απόφοιτους
ολοκληρωμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα που σχετίζεται
με την ειδικότητα.

Σπουδές στον τομέα της Μηχανολογίας
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
•να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε Ανώτερα και
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
•να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της
Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του, νοουμένου ότι πληροί τους
Περιορισμούς Πρόσβασης για εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση,
σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκύπριων Εξετάσεων.
•να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του
εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις εισδοχής
στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

&

ηλεκτρολογια

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Ο/Η τεχνικός Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
ασχολείται με την εγκατάσταση,
συντήρηση και επιδιόρθωση των
Ηλεκτρικών -μηχανολογικών
εγκαταστάσεων σε νέα αλλά και
υφιστάμενα κτίρια. Οι τεχνικοί Ηλεκτρικών
-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
χαρακτηρίζονται από συνέπια, ακρίβεια στις
κινήσεις, οργάνωση εργασιών και άριστη
γνώση των πρακτικών καλής εγκατάστασης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Τι είναι ο Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και
Αυτοματισμών;
Ο/Η Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
ασχολείται με την εγκατάσταση και την συντήρηση ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων κτιρίων ή μηχανημάτων και συσκευών.
Συναρμολογεί τα διάφορα τμήματά τους σύμφωνα με τα
κατασκευαστικά ηλεκτρολογικά σχέδια και ελέγχει τη λειτουργία
τους. Επίσης, οι εφαρμογές του αυτοματισμού βρίσκονται στην
καθημερινή ζωή μας καθώς και στην βιομηχανία σε πολύ μεγαλύτερη
κλίμακα. Η γενικευμένη λοιπόν χρήση και εφαρμογή του
αυτοματισμού αποδεικνύει την σημαντικότητα του τεχνολογικού αυτού
τομέα. Ο Ηλεκτρολόγος χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, την
οποία αποκτά δίνοντας εξετάσεις.

Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
Μαθητές/τριες
που πρωτίστως προσδοκούν μια θέση στην αγορά
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
εργασίας μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Κατεύθυνση που
προσφέρει περισσότερη πρακτική εκπαίδευση χωρίς όμως να αποκλείει τη
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
δυνατότητα του μαθητή/ τριας να συνεχίσει με περαιτέρω σπουδές σε
Τεχνολογία και
ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αν τελικά το επιθυμεί.
Εργαστήρια Κλάδου
Ο/Η
απόφοιτος μπορεί:
και Ειδικότητας
17
15
15
•να διεκδικήσει με προοπτικές επιτυχίας θέση για περαιτέρω σπουδές σε
Επιλεγόμενα
4
4
Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
•να διεκδικήσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Κύπρου και της Ελλάδας και σε άλλους τομείς, πέραν του κλάδου του,
νοουμένου ότι πληροί τους περιορισμούς πρόσβασης για εισαγωγή στην
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Νόμο Περί Παγκύπριων
Εξετάσεων.
•να γίνει δεκτός σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ)
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
καθημερινότητάς μας. Η ειδικότητα
απευθύνεται σε νέους και νέες οι οποίοι
ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τους
Η/Υ και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα.
Σκοπός της ειδικότητας του Τεχνικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), Δικτύων
και Επικοινωνιών είναι η εκπαίδευση των
μαθητών/τριών, στους τομείς των Η/Υ, των
επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ, και στις
εφαρμογές τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Δικτύων και Επικοινωνιών
ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Οι πολυπληθείς και ποικίλες εφαρμογές των Η/Υ και των
τηλεπικοινωνιών μπορούν να προσφέρουν πολλές
διαφορετικές προοπτικές για απασχόληση στον/στην απόφοιτο
της ειδικότητας. Σε έναν επιστημονικό τομέα με ραγδαία εξέλιξη
και εφαρμογές ο μαθητής/τρια εκπαιδεύεται, ώστε να είναι
ικανός/ή μετά την αποφοίτησή του/της να παρακολουθεί και να
προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις.

Τι είναι η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων
και Επικοινωνιών
Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και
Επικοινωνιών προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες στον μαθητή για να μπορεί να ασχοληθεί περεταίρω με την
εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση των Η/Υ, Δικτύων Η/Υ και
Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και με τις εφαρμογές τους. Προσφέρει
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
περισσότερη πρακτική εξάσκηση και εργαστηριακά μαθήματα στους πιο
πάνω τομείς και απευθύνεται στο μαθητή/τρια που έχει ως κύριο στόχο
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
την ένταξη του/της στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως να αποκλείει τη
Τεχνολογία και
δυνατότητα του/της να συνεχίσει με περαιτέρω σπουδές σε ανώτερα ή
Εργαστήρια Κλάδου
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αν τελικά το επιθυμεί.
και Ειδικότητας
17
15
15
Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και
Επιλεγόμενα
4
4
Επικοινωνιών στη ΜΤΕΕ προσφέρεται σε όλες τις πόλεις και επαρχίες της
Κύπρου.
Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και
Επικοινωνιών
Ο/Η απόφοιτος μπορεί να διεκδικήσει με επιτυχία θέση για σπουδές στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας. Μπορεί επίσης να
φοιτήσει σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων χωρών, αν ικανοποιήσει
τις απαιτήσεις τους για εισδοχή.

Ο/Η Τεχνικός Οικιακών Συσκευών,
Ψύξης και Κλιματισμού, πριν αρχίσει τις
εργασίες εγκατάστασης, μελετά τα
σχέδια εγκατάστασης, τις προδιαγραφές
των μηχανημάτων και τις σχετικές
οδηγίες. Σημειώνει τις θέσεις, στις οποίες
θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα, τα
συνδέει με τις σωληνώσεις, δοκιμάζει και
ελέγχει τη στεγανότητα και την καλή
λειτουργία της όλης εγκατάστασης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Οικιακών Συσκευών,
Ψύξης και Κλιματισμού

ΚΛΑΔΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Τι είναι ο Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και
Κλιματισμού;
Ο/Η Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών και
Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού, είναι ο/η
εξειδικευμένος/η τεχνίτης που έχει τις επαγγελματικές ικανότητες,
γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική κατάρτιση και είναι ικανός/ή να
εργάζεται και να εκτελεί, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με ομάδα
τεχνικών, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν
στην εγκατάσταση, στον έλεγχο, στην επισκευή, και στη συντήρηση
διαφόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και εγκαταστάσεων ψύξης
και κλιματισμού.

Σπουδές στον τομέα των Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού
Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Οικιακών Συσκευών
- Ψύξης και Κλιματισμού μετά το τέλος της φοίτησής του/της, έχει τη
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
δυνατότητα:
• μετά από γραπτές και πρακτικές εξετάσεις να αποκτήσει πιστοποιητικό
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
καταλληλότητας Προσωπικού / Χειριστή για τα φθοριούχα αέρια του
Τεχνολογία και
θερμοκηπίου σχετικά με σταθερό και κινητό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού
Εργαστήρια Κλάδου
και για αντλίες θερμότητας. Το πιστοποιητικό αυτό το χορηγεί η Υπηρεσία
και Ειδικότητας
17
15
15
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος της ΚυπριΕπιλεγόμενα
4
4
ακής Δημοκρατίας και είναι αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• να πάρει από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία Πιστοποιητικό Ικανότητας
Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών και μετά από εξετάσεις άδεια εγκαταστάτη
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
• να διεκδικήσει θέση, βάση μοριοδότησης, στα Μεταλυκειακά Ιδρύματα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ).
• να φοιτήσει σε οποιοδήποτε Ιδιωτικό Κολλέγιο.
• μετά από γραπτές εξετάσεις να διεκδικήσει θέση για τα Ανώτερα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) της Ελλάδας.

&

δομικα εργα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν
σωματική αντοχή, καλή υγεία,
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωματική
δύναμη και αντοχή στις καιρικές
συνθήκες. Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να
έχουν σωστή αντίληψη του χώρου,b
μεράκι, καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς
και την ανάλογη πείρα για να μπορέσουν να
ολοκληρώσουν μια σωστή κατασκευή.
Χρειάζεται ακόμη, να είναι συνεργάσιμοι,
προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, με
αίσθημα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά
τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνίτες Δομικών Έργων
ΚΛΑΔΟΣ: Δομικών Έργων και Κατασκευών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Τι είναι ο Τεχνίτης Δομικών Έργων;
Ο/Η Τεχνίτης Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί σε κάθε
είδους οικοδομή ή τεχνικό έργο, σε εργοληπτικές βιομηχανίες
και οργανισμούς και να εξελιχτεί σε εργολήπτη αφού αποκτήσει
την απαραίτητη από τον νόμο πείρα. Μπορεί επίσης να
ασχοληθεί σε βιομηχανίες επεξεργασίας ή πώλησης /προώθησης
οικοδομικών υλικών.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας του Τεχνίτη Δομικών
Έργων στην Κύπρο;
Η Οικοδομική Βιομηχανία είναι ένας από τους κύριους Πυλώνες της
Κυπριακής οικονομίας. Η απασχόληση Τεχνιτών Δομικών έργων, που
έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, είναι σημαντικό στοιχείο
στην ανάπτυξη της Οικοδομικής Βιομηχανίας. Ο/Η απόφοιτος του
κλάδου, μέσα από την εκπαίδευση του, αποκτά:
• γνώσεις και δεξιότητες για εργασία με Ασφάλεια και Υγεία στο εργοτάξιο
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
kaiπεριβαλλοντική συνείδηση.
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
• κανότητα ερμηνείας Τεχνικών Σχεδίων και Προδιαγραφών.
Τεχνολογία και
• γνώσεις χειρισμού απλών οικοδομικών μηχανών.
Εργαστήρια Κλάδου
• δεξιότητες Υψομέτρησης, Προμέτρησης εργασιών και υλικών.
και Ειδικότητας
17
15
15
• δεξιότητες Δόμησης, κατασκευής επιχρισμάτων, τοποθέτησης δαπέδων,
κατασκευής
καλουπιών, επεξεργασίας οπλισμού, κατασκευής απλής στέγης
Επιλεγόμενα
4
4
και γενικά.
• δεξιότητες εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
• δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης εργοταξίου κριτική σκέψη.
• δεξιότητα εκτέλεσης ομαδικής εργασίας.
• θετική στάση απέναντι στον κόσμο της εργασίας.
Σπουδές στον τομέα των Δομικών Έργων
Ο/Η απόφοιτος της Πρακτικής κατεύθυνσης, ειδικότητας Τεχνίτη Δομικών Έργων,
μπορεί να διεκδικήσει θέση σε ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι θα έχει επιλέξει ενισχυμένα Μαθηματικά.

Η ειδικότητα του Σχεδιαστή Δομικών
έργων, περιλαμβάνεται στον κλάδο των
Δομικών Έργων και Κατασκευών και
προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες. Ο
σχεδιαστής Δομικών Έργων σχεδιάζει
κάτω από την καθοδήγηση Πολιτικού
Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, Αρχιτεκτονικά
και Τεχνικά έργα, αλλά και με την
καθοδήγηση Μηχανολόγου και
Ηλεκτρολόγου, Μηχανολογικά και
Ηλεκτρολογικά σχέδια. Σχεδιάζει επίσης
Τοπογραφικά σχέδια και σχέδια
Τοπιοτέχνησης.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιαστές Δομικών Έργων
ΚΛΑΔΟΣ: Δομικών Έργων και Κατασκευών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Τι είναι ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων;
Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων είναι ο απαραίτητος συνεργάτης
κάθε Μηχανικού. Είναι ο άνθρωπος που οργανώνει το γραφείο,
κρατά τα αρχεία, σχεδιάζει τα έργα σύμφωνα με τις οδηγίες του
Μηχανικού, ετοιμάζει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την
διεκπεραίωση των υποθέσεων του γραφείου. Η σχεδίαση και η
αρχειοθέτηση γίνεται κατ’ εξοχήν με ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά
και συμβατικά, όπου αυτό χρειαστεί. Ο Σχεδιαστής Δομικών έργων
μπορεί να εργαστεί σε Μελετητικά Γραφεία (Αρχιτεκτονικά, Τεχνικά,
Ηλεκτρομηχανολογικά, Τοπογραφικά) και Οργανισμούς, καθώς και
σε βιομηχανίες και οργανισμούς που απασχολούνται με σχεδίαση,
την πώληση και την προώθηση οικοδομικών και διακοσμητικών
υλικών ή την σχεδίαση και παραγωγή μεταλλικών και ξύλινων
κατασκευών.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Η ειδικότητα του Σχεδιαστή Δομικών Έργων στην ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας είναι πέρα από την ισορροπημένη γενική
μόρφωση ο μαθητής να αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες για:
• την ομαλή και δημιουργική ένταξη του στην επαγγελματική και κοινωνική
ζωή.
• τη διεκδίκηση θέσης, με επιτυχία, σε ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
• την ικανότητα να απολαμβάνει την δια βίου μάθηση και να προσαρμόζεται
και αναπροσαρμόζεται στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σπουδές από την ειδικότητα Σχεδιαστής Δομικών Έργων
Ο/Η απόφοιτος της Πρακτικής κατεύθυνσης, ειδικότητας Σχεδιαστή Δομικών
Έργων, μπορεί να διεκδικήσει θέση σε ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι θα έχει επιλέξει ενισχυμένα
Μαθηματικά.

Τα οικοδομικά επαγγέλματα απαιτούν
σωματική αντοχή, καλή υγεία,
επιδεξιότητα στις κινήσεις, σωματική
δύναμη και αντοχή στις καιρικές
συνθήκες. Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να
έχουν σωστή αντίληψη του χώρου, μεράκι,
καλαισθησία και λεπτότητα, καθώς και την
ανάλογη πείρα για να μπορέσουν να
ολοκληρώσουν μια σωστή κατασκευή.
Χρειάζεται ακόμη, να είναι συνεργάσιμοι,
προσεκτικοί, ακριβείς και σχολαστικοί, με
αίσθημα ευθύνης και συνέπεια στη δουλειά
τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Συντήρηση και
Αποκατάσταση Κτιρίων

ΚΛΑΔΟΣ: Δομικών Έργων και Κατασκευών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
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2
1
2
1
1
2
1
1
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1
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5
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1
-

Τι είναι η Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων;
Όλα τα κτίρια χρειάζονται συνεχή συντήρηση. Από τις πιο
απλές εργασίες, όπως βάψιμο, αντικατάσταση μιας βρύσης ή
ενός πάγκου, ως τις πιο σύνθετες, όπως μια πλήρης ανακαίνιση,
αναδιοργάνωση ή αλλαγή χώρων, που επιβάλλεται από αλλαγή
χρήσης του κτιρίου. Μια ανάγκη που επίσης παρουσιάζεται στην
εποχή μας, με την ενεργειακή κρίση, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων καθώς και η θωράκιση τους από
τις καταστροφικές υγρασίες. Άλλος ένας τομέας στον οποίο έχουμε
στραφεί σήμερα, είναι τα παραδοσιακά κτίρια, τα οποία με κατάλληλη
συντήρηση και αποκατάσταση μπορούν να αναδειχτούν και να
χρησιμοποιηθούν με νέο τρόπο, διατηρώντας την παραδοσιακή
μορφή και ομορφιά τους.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Η ειδικότητα Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων στην ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας είναι ο/η μαθητής/τρια, πέρα από την
ισορροπημένη γενική μόρφωση, να αποκτήσει τεχνολογικό υπόβαθρο και
εργαστηριακή εξάσκηση, με στόχους:
• την ομαλή και δημιουργική ένταξη του στην επαγγελματική και κοινωνική
ζωή.
• τη διεκδίκηση με επιτυχία θέσης, σε ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
• την ικανότητα να απολαμβάνει την δια βίου μάθηση και να προσαρμόζεται
και αναπροσαρμόζεται στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σπουδές στον τομέα Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων
Ο απόφοιτος της Πρακτικής κατεύθυνσης, ειδικότητας Συντήρησης και
Αποκατάστασης Κτιρίων, μπορεί να διεκδικήσει θέση σε ορισμένα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι θα
έχει επιλέξει ενισχυμένα Μαθηματικά.

εφαρμοσμενες
ΤΕΧΝΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο,
όλα τα προϊόντα, από τα απλά
διακοσμητικά αντικείμενα και τα είδη
οικιακής χρήσης έως τις πολύπλοκες
βιομηχανικές κατασκευές, απαιτούν
υψηλού επιπέδου σχεδιασμό και
κατασκευής έτσι ώστε να καλύπτουν όλο και
περισσότερες ανάγκες και να εντυπωσιάζουν
τον καταναλωτή με την αισθητικά εξελιγμένη
μορφή τους. Είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη
σύγχρονη ειδικότητα, με άπειρες εφαρμογές και
μεγάλες προοπτικές, ιδανικές για νέους και νέες
με δημιουργική έμπνευση, μεθοδικότητα και
ευρηματικότητα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Επιπλοποιία και Ξύλινες
Κατασκευές
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Τι είναι η ειδικότητα της Επιπλοποιίας και Ξύλινων
Κατασκευών;
Αυτό το γνωστικό αντικείμενο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα, σύγχρονα, τεχνολογικά αντικείμενα και η
συγκεκριμένη ειδικότητα καλύπτει τα πεδία της τεχνολογίας
ξύλου, της τεχνολογίας παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών
και του σχεδιασμού επίπλου. Με την έκρηξη που γνωρίζει η
εξάπλωση του σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων, με τη
βοήθεια Η/Υ και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης βιομηχανικών
προϊόντων και συστημάτων και κατασκευών με σύγχρονα υλικά,
διαπιστώθηκε η ανάγκη αναδιοργάνωσης και συγχρονισμού αυτής
της ειδικότητας. Με τα εφόδια και την κατάρτιση που εξασφαλίζει,
μπορεί να απασχοληθεί ως προγραμματιστής και χειριστής σύγχρονων
ξυλουργικών μηχανημάτων και εργαλειομηχανών CNC και ακόμα, να
δημιουργήσει τη δική του/της ειδικευμένη επιχείρηση, αναλαμβάνοντας
κατασκευές νέων προϊόντων.

Σπουδές στον Τομέα της Επιπλοποιίας και Ξύλινων Κατασκευών
Ο/Η απόφοιτος/η έχει άμεση πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης
ή κατάρτισης (Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση, ΤΕΙ, ΤΕΠΑΚ, Κολλέγια,
Πολυτεχνεία,Πανεπιστήμια, ΜΙΕΕΚ κ.λπ). Έχει δικαίωμα να διεκδικήσει θέση
για σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας,
στο πλαίσιο των γενικών ή των ειδικών εξετάσεων. Επιπρόσθετα, μπορεί να
φοιτήσει σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων χωρών, αν
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για εισδοχή σε αυτά. Οι ακαδημαϊκές
σπουδές μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου,
επικεντρώνοντας τις γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα της ειδικότητας και της
έρευνας.

Επάγγελμα μοντέρνο και ιδιαίτερα
δημιουργικό με πολλές εφαρμογές και
μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Ιδανικό
για νέους και νέες με καλλιτεχνικές
ανησυχίες στον τομέα των
Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Τι είναι οι Γραφικές Τέχνες;
Οι Γραφικές Τέχνες ασχολούνται με την
εικονογράφηση και σελιδοποίηση βιβλίων και
περιοδικών, με το σχεδιασμό γραμμάτων,
λογοτύπων, εντύπων, αφίσας, ακόμη και με τη
δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γραφικές Τέχνες
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
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1
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1
1
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1
-
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές/τριες
αποκτούν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων ώστε:
• να εφαρμόζουν ειδικές γνώσεις στην ανάλυση και επίλυση
σχεδιαστικών προβλημάτων μέσα από μεθοδικές προσεγγίσεις.
• να αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, έκφρασης, κριτικής και
δημιουργικής σκέψης, υψηλής αισθητικής και οργανωτικότητας.
• να συγκροτούν ένα ισχυρό οπτικό λεξιλόγιο για την επιτυχή
αντιμετώπιση των σχεδιαστικών προβλημάτων και των τεχνολογικών
προκλήσεων στον χώρο του σχεδιασμού και της οπτικής
επικοινωνίας.
• να εφαρμόζουν και αξιοποιούν τις βασικές αρχές που αφορούν την
τυπογραφία, καθώς και την εικόνα (έντυπη και ηλεκτρονική).
• να εφαρμόζουν τη διαδικασία οπτικοποίησης εννοιών μέσα από
διαφορετικές προσεγγίσεις έρευνας, εννοιολόγησης, σκιαγράφησης και
παρουσίασης ιδεών.
• να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα για την ορθή επιλογή οπτικών
μέσων παρουσίασης εννοιών.
• να κατανοούν τις πολιτισμικές διαφορές που επηρεάζουν το νόημα των
λέξεων και των συμβόλων, αποκτώντας έτσι οπτικό γραμματισμό.

Σπουδές στις Γραφικές Τέχνες
Σχολές Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο
προσφέρουν ευρεία επιλογή ειδικεύσεων στην ειδικότητα των Γραφικών
Τεχνών. Η επικοινωνία στην εποχή μας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο σε κάθε
δραστηριότητα της αγοράς. Η Γραφιστική αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
εκφράσεις της, και ο Γραφίστας τον πλέον καταρτισμένο επαγγελματία για να
εκφράζει τα μηνύματα που θα πείθουν και θα συγκινούν κάθε υποψήφιο
καταναλωτή.

Oι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις
και δεξιότητες για την επίλυση σχεδιαστικών μελετών, καλλιεργώντας την
εικαστική τους έκφραση και καλαισθησία.
Μέσα από τα μαθήματα ειδικότητας, οι
μαθητές έχουν την δυνατότητα να
γνωρίσουν διάφορα υλικά, χρώματα, έπιπλα
και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια
πετυχημένη διακόσμηση. Μέσα από τις
σχεδιαστικές μελέτες (projects) προσφέρονται
γνώσεις και αναπτύσσονται δεξιότητες και
ικανότητες για λήψη αποφάσεων που απαιτούνται σε ένα επαγγελματικό πρότυπο εργασίας
στο χώρο του σχεδιασμού εσωτερικών χώρων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διακοσμητική
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική
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Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Τι είναι ο Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικών
Χώρων;
Ο σχεδιασμός και διακόσμηση εσωτερικών χώρων ακολουθεί
όλα τα στάδια μελέτης, έρευνας, έμπνευσης, προσχεδίων,
τελικού σχεδιασμού, και παρουσίασης τελικής πρότασης. Μέσα
από μια δημιουργική διαδικασία, συνδυάζοντας την
λειτουργικότητα, την εργονομία και την αισθητική, προκύπτουν
ευφάνταστες λύσεις με προσωπικό γούστο. Η γνώση και έρευνα
γύρω από τον κόσμο της τεχνολογίας και των προϊόντων βοηθά την
ευαισθητοποίηση των μαθητών/ τριών στα υλικά και χρώματα
δημιουργώντας ερεθίσματα για δημιουργικές επιλογές. Μέσα από την
ανάπτυξη ιδεών για την δημιουργία νέων προτάσεων και λύσεων για
εσωτερικούς χώρους, ο μαθητής/ μαθήτρια αποκτά όχι μόνο
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες αλλά αναπτύσσει και
χαρακτηριστικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Μαθαίνει
να συνεργάζεται, να επικοινωνεί με δημοκρατικότητα, αναπτύσσοντας το
αίσθημα της υπευθυνότητας και σεβασμού, αυτογνωσίας και
ακεραιότητας, στοιχεία που προωθούν την επίτευξη προσωπικών στόχων
και την συνεισφορά του ατόμου στην κοινωνία.

Σπουδές στον τομέα Σχεδιασμού και Διακόσμησης
Οι απόφοιτοι/ες Τεχνικών Σχολών αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή τους σε τριτοβάθμιες σχολές,
πανεπιστήμια και κολλέγια. Στην Κύπρο, όλα τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια
προσφέρουν αναγνωρισμένο πτυχίο σπουδών στον κλάδο Σχεδιασμού και
Διακόσμησης εσωτερικών χώρων. Απόφοιτοί μας με ταλέντο και φιλοδοξίες
μπορούν να πετύχουν υποτροφίες από ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο και
εξωτερικό. Στην Ελλάδα, οι τελειόφοιτοι της ειδικότητας Τεχνικού Διακόσμησης
έχουν την ευκαιρία με τις εισαγωγικές εξετάσεις για Τριτοβάθμιες Σχολές, να
διεκδικήσουν θέση σε διάφορα πεδία κερδίζοντας θέσεις στα Τ.Ε.Ι. στον ανάλογο
κλάδο, στα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνία σε άλλους συναφείς κλάδους.

Τον/την επαγγελματία χαρακτηρίζει η
φαντασία, η επινοητικότητα, η υπομονή
και η συνέπεια στη δουλειά του/της.
Πρέπει, επίσης, να διαθέτει επιδεξιότητα
με τις κατασκευές και αισθητική αντίληψη.
Τέλος, πρέπει να είναι λεπτολόγος/α και
να διακρίνεται από καλαισθησία. Η
βιομηχανία της χρυσοχοΐας – αργυροχοΐας
έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 25-30
χρόνια. Σήμερα, ο/η τεχνίτης έχει χάσει το
βασικό του ρόλο που είναι η κατασκευή των
κοσμημάτων και έχει επικεντρωθεί στο
πρότυπο σχεδιασμό και κατασκευή μοναδικών
κοσμημάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κατασκευή Κοσμημάτων &

Δημιουργία Διακοσμητικών Αντικειμένων
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

Γ'

17

15

15

Επιλεγόμενα

-

4

4

Τι είναι ο Κατασκευαστής Κοσμημάτων και Δημιουργός
Διακοσμητικών Αντικειμένων;
Η διεθνής αγορά κατασκευαστών κοσμημάτων και δημιουργών
διακοσμητικών αντικειμένων καθώς επίσης και οι τεχνίτες που
απασχολούνται στον κλάδο αυτό έχουν χωρισθεί σε τρεις μεγάλες
κατηγορίες:
• στους μικρούς επώνυμους σχεδιαστές και κατασκευαστές που
φτιάχνουν μοναδικά, επιλεγμένα, χειροποίητα κοσμήματα.
• στους μεγάλους επώνυμους κατασκευαστές που εφαρμόζουν καλό
σχεδιασμό,. Σύγχρονη τεχνολογία και καλή ποιότητα κατασκευής. Οι
κατασκευαστές αυτοί μεταφέρουν μέρος των εργασιών τους, κυρίως
την κατασκευή, στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω χαμηλότερου
κόστους κατασκευής.
• στους κατασκευαστές ανώνυμων κοσμημάτων. Οι κατασκευαστές
αυτοί βρίσκονται κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και σε
ευρωπαϊκές και παράγουν κυρίως φθηνά, χαμηλής ποιότητας και
σχεδιασμού κοσμήματα, αλλά και συγκεκριμένα κλασικά κοσμήματα
καλύτερης ποιότητας όπως κλασικές καδένες, σταυρούς κ.ά.
Οι απόφοιτοι/ες είναι ικανοί να εκτελούν αυτόνομα και υπεύθυνα το
σχεδιασμό και την κατασκευή κοσμημάτων και άλλων διακοσμητικών
αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και άλλα υλικά.

Σπουδές στον τομέα Κατασκευαστή Κοσμημάτων και Δημιουργού
Διακοσμητικών Αντικειμένων
Τόσο η Κύπρος όσο και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Αγγλία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) προσφέρουν προγράμματα σπουδών σχετικά με τον
κλάδο του σχεδιασμού και κατασκευής κοσμήματος και διακοσμητικών
αντικειμένων διαμορφωμένα στις απαιτήσεις της εποχής (διάρκεια σπουδών,
κόστος σπουδών, απαιτήσεις τις αγοράς, είδος ειδίκευσης).

Το επάγγελμα του/της ενδυματολόγου
χαρακτηρίζεται από καλλιτεχνική
ευαισθησία, αισθητικό κριτήριο και
δημιουργική φαντασία. Βασικά
χαρακτηριστικά του είναι το ταλέντο στο
σχέδιο, η ικανότητα αρμονικού συνδυασμού
των χρωμάτων, υφασμάτων και αξεσουάρ, το
καλό γούστο και η βαθιά γνώση της ιστορίας
του ενδύματος. Ακόμη, ο/η ενδυματολόγος
διαθέτει ικανότητα αντίληψης της παρουσίας
του ανθρώπου μέσα στο χώρο, καθώς και
ευχέρεια επικοινωνίας και συνεργασίας, εφόσον
έρχεται σε επαφή με όλους τους συντελεστές του
έργου και τα συνεργεία κατασκευής.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Παραγωγή Ενδυμάτων
ΚΛΑΔΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
2
1
2
1
1
2
1
1

5
2
2
2
1
1
1
-

5
2
2
2
1
1
1
-

Τι είναι η Παραγωγή Ενδυμάτων;
Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας εξειδικεύεται με την Παραγωγή
Ενδυμάτων, έτσι ώστε να δημιουργεί, με τις γνώσεις και την
υψηλή αισθητική του αντίληψη, τη συνολική εικόνα που θα
αναδείξει την κάθε προσωπικότητα με την οποία θα ασχοληθεί,
σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τα κατάλληλα ενδύματα. Η
φαντασία, η δημιουργικότητα, η διάθεση για πειραματισμό και το
πάθος για αναγνώριση, σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές, τις
τεχνικές και τις εμπορικές γνώσεις και εμπειρίες πάνω στο
αντικείμενο του, μπορούν να εξασφαλίσουν σίγουρη επιτυχία σε έναν
άρτια καταρτισμένο/η Σχεδιαστή/τρια Μόδας.

Σπουδές στον τομέα του Σχεδίου Μόδας
Tα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια που προσφέρουν ακαδημαϊκά
Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα του σχεδιαστή Μόδας.
Εκπαιδευτικά προγράμματα με ενισχυμένη την προσφορά γνώσεων όσον
Μαθήματα
Α'
Β'
Γ'
αφορά στην εμπορία της μόδας, στην οργάνωση της βιομηχανίας μόδας
Τεχνολογία και
και
στη χρήση ψηφιακών σχεδιαστικών προγραμμάτων σχετικά με τον
Εργαστήρια Κλάδου
τομέα της μόδας, έχουν υιοθετηθεί από πληθώρα τριτοβάθμιων
και Ειδικότητας
17
15
15
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων διεθνώς. Ο πτυχιούχος σχεδιαστής μόδας μπορεί
Επιλεγόμενα
4
4
να εργαστεί σε ατελιέ μόδας, ως στυλίστας σε περιοδικά μόδας, στην
τηλεόραση και σε φωτογραφικά στούντιο, ακόμη και σαν εκπαιδευτικός στον
τομέα του. Έχει επίσης τη δυνατότητα να εργαστεί σε βιοτεχνίες/βιομηχανίες
ενδυμάτων και σε εταιρίες παραγωγής ως ειδικός στο πατρόν, ακόμη και ως
σχεδιαστής αξεσουάρ μόδας. Ο ακαδημαϊκές σπουδές για τους Σχεδιαστές
Μόδας μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου,
επικεντρώνοντας τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένα φάσματα του τομέα της
μόδας.

&

ξενοδοχειακα
επαγγελματα
ΕΠΙΣΙΤΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

Για την Κυπριακή οικονομία, ο
τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα
ανάπτυξης με σημαντική συνεισφορά στο
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην
απασχόληση και στις επενδύσεις. Η
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η
ακτογραμμή και το φυσικό περιβάλλον είναι
ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
που καθιστούν τη χώρα από τους
σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς.
Η μαγειρική αποτελεί μια ιδιαίτερη τέχνη που
βασίζεται στην φαντασία, την επιδεξιότητα, τις
καλές γνώσεις πάνω στις τροφές και τους
συνδυασμούς τους.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μάγειροι - Τραπεζοκόμοι
ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Γαλλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
1
2
2
1
1
2
1
1

5
2
4
2
1
1
1
-

5
2
4
2
1
1
1
-

Σπουδές στη Μαγειρική - Τραπεζοκομία
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
Γ'
• να διεκδικεί θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο Τ.Ε.Π.Α.Κ.
• να διεκδικεί, με προοπτικές επιτυχίας, θέση για περαιτέρω σπουδές σε
ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας,
15
στον/κλάδο/στην ειδικότητά του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών
4
εξετάσεων.
• να διεκδικεί θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς
του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων, με την προϋπόθεση ότι θα
προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάχτηκε
στον/στην κλάδο/ειδικότητά του/της.
• να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

17

15

Επιλεγόμενα

-

4

Τι είναι η ειδικότητα Μάγειροι - Τραπεζοκόμοι
Το πρόγραμμα καθιστά τον απόφοιτο ικανό να αντιμετωπίζει με
επιτυχία τις επαγγελματικές προκλήσεις στην Ξενοδοχειακή και
Επισιτιστική Βιομηχανία. Ταυτόχρονα ο απόφοιτος είναι ικανός να
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στη παρασκευή και
παράθεση φαγητού και εξυπηρέτησης πελατών, όπως
εφαρμόζεται σήμερα σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και
γενικότερα σε μονάδες παροχής υπηρεσιών τροφίμων και ποτών
και άλλες επισιτιστικές μονάδες. Στην ειδικότητα Μάγειροι –
Τραπεζοκόμοι οι μαθητές αποκτούν πρακτικές δεξιότητες βασικού
επιπέδου Μαγειρικής και Τραπεζοκομίας, Ζαχαροπλαστικής /
Αρτοποιίας και Μπαρ, βρίσκονται σε αρμονία με την αντίστοιχη
θεωρητική γνώση.

Για την Κυπριακή οικονομία, ο
τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα
ανάπτυξης με σημαντική συνεισφορά
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην
απασχόληση και στις επενδύσεις. Η
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η
ακτογραμμή και το φυσικό περιβάλλον είναι
ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
που καθιστούν τη χώρα από τους
σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς .
Η Τουριστική και Ξενοδοχειακή βιομηχανία
σήμερα είναι η σημαντικότερη πηγή πλούτου
της Κυπριακής οικονομίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Υποδοχή και Διαχείριση
Ορόφων και Μονάδων
ΚΛΑΔΟΣ: Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Μαθήματα

Α'

Β'

Γ'

Ελληνικά
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Αγγλικά
Γαλλικά
Θρησκευτικά
Ιστορία & Αγ. Πολίτη
Ηλ. Υπολογ.
Φυσική Αγωγή
Μουσική

5
2
1
2
2
1
1
2
1
1

5
2
4
2
1
1
1
-

5
2
4
2
1
1
1
-

Μαθήματα Τεχνολογικά & Εργαστηριακά
Μαθήματα
Τεχνολογία και
Εργαστήρια Κλάδου
και Ειδικότητας

Α'

Β'

17

15

Επιλεγόμενα

-

4

Τι είναι η Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων
Το πρόγραμμα αρχίζει με γενική προετοιμασία σε ξενοδοχειακά
και τουριστικά θέματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετούς
φοίτησης, το πρόγραμμα επιτρέπει την εξειδίκευση στους τομείς
της Υποδοχής, Διαμονής και Οροφοκομίας τόσο σε θεωρητική
όσο και σε πρακτική κατάρτιση.
Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας της Υποδοχής και
Διαχείρισης Ορόφων και Μονάδων στην Κύπρο;
Ο κυριότερος σκοπός του κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Επαγγελμάτων και της ειδικότητας της Υποδοχής και Διαχείρισης
Ορόφων και Μονάδων είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής και της
ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και
εξειδικευμένο προσωπικό, και η γενικότερη ανάπτυξη της.

Σπουδές στην Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων
Ο/Η απόφοιτος μπορεί:
Γ'
• να διεκδικεί θέση στο Α.Ξ.Ι.Κ. και στο Τ.Ε.Π.Α.Κ. να διεκδικεί, με
προοπτικές επιτυχίας, θέση για περαιτέρω σπουδές σε ανώτερα και
ανώτατα
εκπαιδευτικά
15
ιδρύματα της Κύπρου ή της Ελλάδας, στον / κλάδο/ στην ειδικότητά του/της,
4
στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων
• να διεκδικεί θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Κύπρου ή της Ελλάδας και σε άλλους τομείς πέραν του/της κλάδου/ειδικότητάς
του/της, στα πλαίσια γενικών ή ειδικών εξετάσεων, με την προϋπόθεση ότι θα
προετοιμαστεί μόνος/η του/της στα εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάχτηκε
στον/στην κλάδο/ ειδικότητά του/της
• Να γίνει δεκτός/ή σε οποιοδήποτε Ανώτερο ή Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της
Κύπρου ή του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις εισδοχής στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σ
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Η
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Α´ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε θέλετε για να μας
επισκεφτείτε.
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´
Τ.Θ. 20553, 1660 Λευκωσία
Κεντρικά Τηλέφωνα: 22447354, 22447385
Κεντρικό Τηλεομ./Fax: 22377102

http://tech-scholi1-lef.schools.ac.cy

