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1 Ιουλίου 2015
Επιτυχίες των Αποφοίτων της
Β΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου»
στις Παγκύπριες Εξετάσεις
Κατά την πρόσφατη, πρώτη κατανομή των θέσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Κύπρου, από τους 47 τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, που
έκαναν αίτηση για πρόσβαση, κατέλαβαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ,
συνολικά οι 28.
Δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 60% (κάθε 10 μαθητές, πέτυχαν θέση οι 6).
Ανάμεσα στις 28 αυτές θέσεις συγκαταλέγονται οι πολύ τιμητικές θέσεις:
1η από 46 θέσεις στη Σχολή Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ
2η από 4 θέσεις στη Σχολή Ικάρων, Τμήμα Ιπταμένων
Μία θέση στη Σχολή Ευελπίδων
10η και 11η θέση από 50 θέσεις στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου
 8η από 35 θέσεις στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ
 Είχαμε 4 θέσεις στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
 Είχαμε 4 θέσεις στη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου





Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός μαθητών και μαθητριών που φοίτησαν φέτος στην Γ΄
τάξη, ήταν 68. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν έκαναν αίτηση για πρόσβαση, συγκαταλέγονται
και ορισμένοι άριστοι μαθητές, μέλη του αγήματος του σχολείου, οι οποίοι θέλουν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους εκτός Κύπρου.
Συγχαρητήρια, πρώτα από όλα στους μαθητές και μαθήτριες, αλλά και στους καθηγητές
τους, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια και στους γονείς για την επιτυχία
των παιδιών τους, αλλά και για το ότι είχαν εμπιστευθεί τη μόρφωση των παιδιών τους στην
Τεχνική Εκπαίδευση.
Ανάλογες επιτυχίες υπήρξαν και κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια.
Κατά τη Σχολική Χρονιά 2013 – 2014, επί συνόλου 57 απόφοιτών μας που είχαν δηλώσει
για πρόσβαση στα Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου, εξασφάλισαν θέση από την πρώτη κατανομή οι 21,
δηλαδή ποσοστό 37%. Μεταξύ αυτών πέτυχαν θέση:





στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
11η θέση στο Τμήμα Φυσικής (ΠΚ),
1η θέση στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (ΤΕΠΑΚ),
2η, 4η και 7η θέση στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
(ΤΕΠΑΚ),

 3η και 4η θέση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
(ΤΕΠΑΚ),
 9η θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ΠΚ)
 19η θέση στο ΑΞΙΚ.
Κατά τη Σχολική Χρονιά 2012 – 2013, επί συνόλου 37 απόφοιτών μας που είχαν δηλώσει
για πρόσβαση στα Α.Α.Ε.Ι. της Κύπρου, εξασφάλισαν θέση από την πρώτη κατανομή οι 16,
δηλαδή ποσοστό 43%. Μεταξύ αυτών πέτυχαν θέση:







στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
1η θέση στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΤΕΠΑΚ),
1η θέση στη Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΣΥ),
3η θέση στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου (ΤΕΠΑΚ),
10η θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ΠΚ)
14η θέση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΠΚ).

Τις θέσεις αυτές τις καταλαμβάνουν μαθητές τόσο της Θεωρητικής όσο και της Πρακτικής
Κατεύθυνσης. Τις μεγαλύτερες πιθανότητες βέβαια για να πετύχουν πρόσβαση στις
τεχνολογικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου συγκεντρώνουν οι μαθητές μας της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, οι οποίοι στην
πλειοψηφία τους είναι άριστοι στην επίδοση.

