
Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το 

Πρόγραμμα της  Ακαδημίας Δικτύωσης της CISCO  

Απογευματινής Φοίτησης  

για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018 

 

 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας: ………………………………………………………………………. 

Τμήμα του μαθητή/τριας κατά τη σχολική χρονιά που κάνει την αίτηση : ………………………..   

 

Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω το πρόγραμμα (επιλέξτε ανάλογα) και ότι θα 

τηρώ τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας της Σχολής. 

1. CCNA Introduction to Networks (Για μαθητές A’ Έτους)  

2. CCNA Routing & Switching Essentials (Για μαθητές  που έχουν πάρει το δίπλωμα 

CCNA Introduction to Networks)  

 

Συμπληρώστε: 

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας: Πολύ καλή                      Καλή                   Ικανοποιητική 

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι:  Ναι                     Όχι 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Κινητό τηλέφωνο Μαθητή/τριας:……………………………………………………………….. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μαθητή/τριας: …………………………………………………….. 

Όνομα Γονέα/Κηδεμόνα ……………………………………………………………………….. 

Υπογραφή  Γονέα/Κηδεμόνα: ……………………………………………..............................                   

Τηλέφωνο Γονέα/Κηδεμόνα: ………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία δήλωσης:………………………………………………………………………….. 

 

Η μέρα και ή ώρα λειτουργίας των απογευματινών μαθημάτων θα ανακοινωθούν αργότερα 

στους ενδιαφερόμενους μαθητές. 

 

 

 



Πρόγραμμα Ακαδημίας Δικτύωσης CISCO 
 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για την εισαγωγή του 

προγράμματος στην Μέση / Τεχνική καθώς και Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση, έχει αναλάβει, σε 

συνεργασία με την CISCO Systems, τη δημιουργία της περιφερειακής ακαδημίας Κύπρου, η οποία 

θα έχει την εποπτεία του προγράμματος.  

Το πρόγραμμα έχοντας υιοθετήσει της τεχνολογίες του Διαδικτύου, αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο 
παροχής εκπαίδευσης, που έρχεται να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Στόχος του 
προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 
για τη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών μέσων για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί 
να: 

1. Εγκαθιστά και προγραμματίζει κατανεμητές και δρομολογητές, με διάφορα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας, για να συνδέει δίκτυα τοπικής και ευρείας εμβέλειας.  

2. Προσφέρει πρωτοβάθμια συντήρηση σε τοπικά δίκτυα  

3. Αυξάνει την αποδοτικότητα και ασφάλεια των δικτύων  

4. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία δίκτυα Ethernet και TCP/IP  

Οι εκπαιδευόμενοι που συμπληρώνουν το πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα  να αποκτήσουν το 

πιστοποιητικό CCNA (Cisco Certified Network Associate), προσόν που τους προσφέρει άμεση 

ευκαιρία εργοδότησης με πολύ ψηλές απολαβές ή να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συναφείς τομείς.  

Το μάθημα Δίκτυα-Ακαδημία CISCO είναι τεσσάρων (4) διδακτικών περιόδων και προσφέρεται σε 

μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης, οι οποίοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο. Όταν ο μαθητής επιτύχει στις εξετάσεις της Ακαδημίας CISCO 

παίρνει το αντίστοιχο δίπλωμα: a) CCNA Introduction to Networks, b) CCNA Routing & Switching 

Essentials. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.netacad.com, ή 
την ιστοσελίδα της Σχολής μας. 
 

 

https://www.netacad.com/

