Κατεύθυνση, Κλάδος
και Ειδικότητα
Οι κλάδοι/ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρονται σε
δύο κατευθύνσεις:

MEΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Τη Θεωρητική και την Πρακτική.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Έμφαση στη
θεωρητική εκπαίδευση
με κύριο στόχο τις σπουδές

Έμφαση στην
επαγγελματική εκπαίδευση
και πρακτική εξάσκηση

Στη Θεωρητική κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου
και παρέχονται τα εφόδια στους μαθητές για να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερα και
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή να εργαστούν
μετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που
έχουν επιλέξει.
Στην Πρακτική κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα του κλάδου
και προετοιμάζονται οι μαθητές για να εργαστούν
μετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που
έχουν επιλέξει ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους
κυρίως σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Α΄ ΕΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΚΛΑ∆ΟΥ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Κατά την εγγραφή τους στην Τεχνική Σχολή, οι μαθητές/τριες επιλέγουν την κατεύθυνση, τον κλάδο
και την ειδικότητα που θα ακολουθήσουν.

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
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Κλάδοι Σπουδών
Στη ΜΤΕΕ προσφέρονται οι ακόλουθοι κλάδοι σπουδών
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μηχανολογίας

Μηχανολογίας

Ηλεκτρολογίας
και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Ηλεκτρολογίας
και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής

∆ομικών Έργων και Κατασκευών

Σχεδιασμού,
Κατασκευών και ∆ιακόσμησης

Εφαρμοσμένων Τεχνών:
Κατασκευών και ∆ιακόσμησης

Γεωπονίας

Γεωπονίας

Υπηρεσιών

Υπηρεσιών

Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων
και Επισίτισης

Ξενοδοχειακών
και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων

Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Αισθητικής - Κομμωτικής
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Ειδικότητες
Στους πίνακες που ακολουθούν
παρουσιάζονται όλες οι ειδικότητες
ανά σχολή όπου προσφέρονται.
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2. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων
3. Μηχανική - Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων
4. Παραγωγή και ∆ιανομή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου

2. ΚΛΑ∆ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
4. Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

3. ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
1. Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

4. ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
1. Σχεδίαση και Κατασκευή Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
2. Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα
3. Σχεδιασμός και ∆ιακόσμηση Εσωτερικών Χώρων
4. Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων

•

•

•

•

•
•
•
•

• •
•
•
• •
•
•
• •
• •
•
• • • •
•
•
•
•
•

6. ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

•
•

1. Τουριστικά
2. Λογιστικά

•

1. Βιομηχανικός Σχεδιασμός ( Έρευνα, Σχεδιασμός & ∆ημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων)
2. Τρισδιάστατος Σχεδιασμός

•
• •
• •

• •

• •
• •
• •
•
•

•
•
•
•
• • • •

•
•

•
•

9. ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
1. Ιχθυοκαλλιέργειες

Γίνονται οι προετοιμασίες και ετοιμάζονται οι υποδομές για εισαγωγή
του κλάδου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.

2. Ναυτιλιακά Επαγγέλματα
3. Υδάτινη Μηχανική
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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ΑΠΕΗΤΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

• • •
•
•
• • •
•
•

•
•

•
•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΦΟΥ

• •
• •
• •
•
•

2. Γεωργία, Βιο-Καλλιέργειες και Καινοτόμες Καλλιέργειες

8. ΚΛΑ∆ΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

•
•
•
•

•
•
•
•

1. Φυτική και Ζωική Παραγωγή

1. Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων

•
•
•
•

• •
• • •
•
•
• •

5. ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

7. ΚΛΑ∆ΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΗΣ

•
•
•
•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

A΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

• •
•
• •
•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΥΓΟΡΟΥ

•
•
•
•

1. Γενική Μηχανολογία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

1. ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

A΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

2. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων
3. Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών
Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου
4. Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
5. Συντήρηση Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

2. ΚΛΑ∆ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
1. Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών
3. Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

3. ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. Τεχνίτες ∆ομικών Έργων
2. Σχεδιαστές ∆ομικών Έργων
3. Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων

4. ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
1. Επιπλοποιία και Ξύλινες Κατασκευές
2. Γραφικές Τέχνες
3. Τεχνικός ∆ιακόσμησης
4. Κατασκευή Κοσμημάτων & ∆ημιουργία ∆ιακοσμητικών Αντικειμένων
5. Παραγωγή Ενδυμάτων

•

•
•
•

•
•
•
•
•

• •
•
•
• •
•
•
• •
• •
•
• • • •
•
•
•
•
•
•
•

6. ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

•
•

1. Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων
2. Ιδιαίτεροι Γραμματείς

1. Κομμωτική
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•
•

•
•

•

• •
• •
•

ΑΠΕΗΤΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

• •
• •
• •

•
•
• •
• •

•
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• • •
•
•
• • •
•
• •
•

•
•

8. ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΦΟΥ

•
•
•

2. Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

2. Υποδοχή και ∆ιαχείριση Ορόφων και Μονάδων

•
•
•
•
•

• • •
• • •
• •

1. Γεωργικές Καλλιέργειες

1. Μάγειροι – Τραπεζοκόμοι

•
•
•
•
•

• •
• • •
• • •

5. ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

7. ΚΛΑ∆ΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

•
•
•
•
•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

A΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

• •
•
•
• •
•

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΥΓΟΡΟΥ

•
•
•
•
•

1. Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

1. ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ΄

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

A΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

•
•
•
•
• • • •
• • • •

• •

•

Ειδικότητες Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Κλάδος Μηχανολογίας
Γενική Μηχανολογία
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Μηχανική - Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων
Παραγωγή και ∆ιανομή Ενέργειας
/ Φυσικού Αερίου

Κλάδος Γεωπονίας
Φυτική και Ζωική Παραγωγή
Γεωργία, Βιο-Καλλιέργειες
και Καινοτόμες Καλλιέργειες
Κλάδος Υπηρεσιών
Τουριστικά
Λογιστικά

Κλάδος Ηλεκτρολογίας
και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
∆ίκτυα και Επικοινωνίες
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

Κλάδος Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων
και Επισίτισης
Λειτουργία Ξενοδοχειακών
και Επισιτιστικών Μονάδων
Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Βιομηχανικός Σχεδιασμός
(Έρευνα, Σχεδιασμός και ∆ημιουργία
Καινοτόμων Προϊόντων)
Τρισδιάστατος Σχεδιασμός

Κλάδος Αρχιτεκτονικής
και Πολιτικής Μηχανικής
Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
Kλάδος Σχεδιασμού, Κατασκευών
και ∆ιακόσμησης
Σχεδίαση και Κατασκευή Επίπλων
και Ξύλινων Κατασκευών
Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα
Σχεδιασμός και ∆ιακόσμηση
Εσωτερικών Χώρων
Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων

¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

Κλάδος Ναυτιλιακών και Θαλάσσιων
Επαγγελμάτων Ιχθυοκαλλιέργειες
Ναυτιλιακά Επαγγέλματα
Υδάτινη Μηχανική
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
και Αυτοματισμοί
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. Οι
επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί,
τακτικοί και να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα για συντονισμό κινήσεων. Απαραίτητα είναι, επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείμενό
τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Επιπλέον, οι
επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι ευσυνείδητοι,
συνεπείς και να διαθέτουν ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις ή προκειμένου
να αντιμετωπίσουν προβλήματα τεχνικής φύσεως.
Απαραίτητη είναι, ακόμη, η ικανότητα εκτέλεσης
απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο
χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα
αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι
επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.
Οι δυο ειδικότητες (Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και
Ηλεκτρικές Μηχανές, Αυτοματισμός και Συστήματα
£¶¿Ä¸Æ¹º¸ º°Æ¶Ë£ËÁª¸

Ελέγχου) με αρκετά μεγάλη ζήτηση και ικανοποιητική
απορρόφηση στην αγορά εργασίας καθώς και πολλαπλές ευκαιρίες για περαιτέρω σπουδές έχουν συμπτυχθεί για να προσφέρουν ένα ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στις σημερινές
ανάγκες της βιομηχανίας.
Τι είναι Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
και Αυτοματισμοί;
Είναι αυταπόδεικτο και κατανοητό ότι δεν υπάρχει κτήριο ή βιομηχανική μονάδα χωρίς ηλεκτρική εγκατάσταση. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τη σημασία της εν
λόγω ειδικότητας. Μια σωστή, σύμφωνα πάντα με τους
ισχύοντες κανονισμούς, ηλεκτρική εγκατάσταση θα
πρέπει να προσφέρει ασφάλεια έναντι στη χρήση του
ηλεκτρικού ρεύματος στην κατοικία, σε δημόσιους χώρους και στη βιομηχανία. Ο ηλεκτρολόγος ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη,
κατασκευή, έλεγχο και 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
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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.

την σημαντικότητα του τεχνολογικού αυτού τομέα. Ο
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός χρειάζεται άδεια άσκησης
επαγγέλματος, την οποία αποκτά δίνοντας εξετάσεις.
Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της εργασίας που
αναλαμβάνει, χρειάζεται να έχει και την αντίστοιχη άδεια.
Ποια είναι η σημασία των Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
στην Κύπρο;
Είναι προφανές ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, γ’
αυτό κάθε κοινωνία χρειάζεται ικανούς και ταλαντούχους επαγγελματίες για να διαχειρισθούν σωστά, και
σύμφωνα με τους ισχύοντες πάντα κανονισμούς, όλα
τα θέματα που προκύπτουν από τη μελέτη, κατασκευή
και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Η ενασχόληση των μαθητών με συστήματα ελέγχου
για αυτοματοποίηση διαδικασιών που παρουσιάζονται
σε ηλεκτρικές οικιακές εγκαταστάσεις αλλά πρωτίστως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις προσδίδει στη
νέα ειδικότητα μια στερεά βάση και προοπτική για μια
θέση στην αγορά εργασίας και συνάμα τη δυνατότητα
συνέχισης των σπουδών τους.
Η ένταξη στην ειδικότητα του ηλεκτρονικού τρόπου
ελέγχου, με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών θα βοηθήσει
στην επίλυση διάφορων προβλημάτων που συναντούμε σε οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

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 βοηθήσει να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε συναφείς κλάδους.
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.

Η ειδικότητα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
και Αυτοματισμοί στη ΜΤΕΕ
Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (∆ΜΤΕΕ) 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.
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
∆ίκτυα και Επικοινωνίες
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), ∆ίκτυα 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. Οι πολυπληθείς και ποικίλες εφαρμογές
των Η/Υ και των τηλεπικοινωνιών μπορούν να προσφέρουν πολλές διαφορετικές προοπτικές για σπουδές
και 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.

τις εφαρμογές τους. Απευθύνεται στον/στην μαθητή/
τρια που έχει ως κύριο στόχο τη συνέχιση των σπουδών του/της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ποια είναι η σημασία των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών
στην Κύπρο;
Η Κύπρος, ως χώρα με αναπτυγμένο τον τομέα των
υπηρεσιών χρειάζεται άτομα εξειδικευμένα στους
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τα ∆ίκτυα και τις Επικοινωνίες, τα οποία να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς που
χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
και δικτυακό εξοπλισμό, που χρησιμοποιούν, συναρμολογούν, εγκαθιστούν, ελέγχουν και συντηρούν ή
και επιδιορθώνουν ηλεκτρονικό επικοινωνιακό εξοπλισμό, συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τοπικά
δίκτυα (LAΝ) και δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN), που
κατασκευάζουν και υποστηρίζουν συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισμό, που
ασχολούνται με εγκατάσταση κεραιών για εκπομπή και
λήψη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, εγκατάσταση και υποστήριξη βασικών
εργασιών και υπηρεσιών του διαδικτύου, σε επιχειρήσεις εισαγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικού επικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων καθώς επίσης και
σε επιχειρήσεις που προωθούν και πωλούν συστήματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισμό.

Τι είναι η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες;
Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και
Επικοινωνίες προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον μαθητή/τρια και το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για να μπορεί να σπουδάσει ή να ασχοληθεί περαιτέρω με τους Η/Υ, με τις
αρχές, τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και θεμελίωση ∆ικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και με
£¶¿Ä¸Æ¹º¸ º°Æ¶Ë£ËÁª¸
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Αυτός είναι και ο λόγος που η νέα αυτή ειδικότητα προσανατολίζεται σε αυτούς τους τομείς.

•να εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας
και υγιεινής στην εργασία του/της.
•να διαβάζει, κατανοεί και αξιοποιεί το Τεχνικό και
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στην εργασία του/της.
•να χειρίζεται, εγκαθιστά, ρυθμίζει, συναρμολογεί, συντηρεί, εντοπίζει βλάβες και επιδιορθώνει απλές επικοινωνιακές συσκευές.
•να αξιοποιεί βασικές αρχές μετάδοσης πληροφοριών και την τεχνολογία των διασυνδέσεων (Interface)
ηλεκτρονικού υπολογιστή με τον εξωτερικό χώρο, στην
εργασία του/της.
•να εγκαθιστά, συντηρεί και επιδιορθώνει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
•να αξιοποιεί στην εργασία του/της εθνικά και διεθνή
πρότυπα και προδιαγραφές.

Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
∆ίκτυα και Επικοινωνίες στη ΜΤΕΕ
Η ειδικότητα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες στη ΜΤΕΕ προσφέρεται σε όλες τις πόλεις
και επαρχίες της Κύπρου.
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.
•να κατασκευάζει, διαχειρίζεται, υποστηρίζει, συντηρεί και αναβαθμίζει δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών
και χρησιμοποιεί σύγχρονα λειτουργικά συστήματα για
πολλούς χρήστες.
•να επιλέγει και εγκαθιστά το απαραίτητο υλικό και λογισμικό, για τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
με το διαδίκτυο και κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
•να αναπτύσσει απλές εφαρμογές με τη χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων στο διαδίκτυο.
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών
Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ∆ίκτυα και Επικοινωνίες μπορεί να συνεχίσει
τις σπουδές του/της σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό, ακόμα σε διδακτορικό επίπεδο σε συναφείς κλάδους με
τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τα Ηλεκτρονικά, τα
∆ίκτυα 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.
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
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 ∆ιεύθυνση 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.
Η ειδικότητα θα λειτουργήσει από τη σχολική χρονιά
2016-2017, σε όλες τις επαρχίες και τις περισσότερες
Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.

μπές 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.

Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο;

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 εκπο-

Το ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου σήμερα εξαρτάται
σε τεράστιο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών
για την παραγωγή ενέργειας. Η συνεισφορά των ΑΠΕ
στην Κύπρο, αν και υπάρχει αρκετό αξιοποιήσιμο δυναμικό, παραμένει ακόμα περιορισμένη. Η ενεργειακή
και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων
που έχουν παραχωρηθεί. Η νέα οδηγία της ΕΕ για την
Κύπρο σε ό, τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνει ως δεσμευτικό στόχο, το 13% της τελικής
ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ
έως το 2020.
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Στην Κύπρο μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί η ηλιακή
ενέργεια με τα φωτοβολταϊκά συστήματα και με άλλα
ενεργητικά ή παθητικά ηλιακά συστήματα. Επίσης
μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί η αιολική ενέργεια με
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπως επίσης και
η βιομάζα.

Σπουδές στον τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας
Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας ΑΠΕ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους 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 ειδικότητα Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας στη ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας ΑΠΕ στη ΜΤΕΕ είναι να εξοπλίσει τους μαθητές με σχετική γνώση και να τους δώσει
την ευκαιρία να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να συμμετέχουν στη διαδικασία εγκατάστασης, λειτουργίας, εκμετάλλευσης
και συντήρησης συστημάτων παραγωγής ενέργειας
από ΑΠΕ.
Το απαιτούμενο υπόβαθρο θα αποκτηθεί μέσα από την
τριβή με το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών που
καλύπτει τόσο μαθήματα γενικής παιδείας, όσο και
στοχευμένα μαθήματα τεχνολογικά και εργαστηριακά.

¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακή Τεχνολογία
και Προγραμματισμός
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. Παράλληλα, βιώνουμε την τεράστια
εξάπλωση και χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων,
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και γενικά των ψηφιακών
δεδομένων. Η οργανωτικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, η πρακτικότητα και η υπευθυνότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για τον επαγγελματία του είδους.
Για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο επάγγελμα
χρειάζεται επίσης ικανότητα αντίληψης του χώρου και
επιδεξιότητα στη χρήση των απαραίτητων εργαλείων.
Ακόμα, η εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη σύγχρονη τεχνολογία,
θεωρούνται απαραίτητα προσόντα του επαγγελματία.
Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ), αφού έχει μελετήσει τις ανάγκες της Κυπριακής Οικονομίας και τις προοπτικές
που υπάρχουν σε ψηφιακές δεξιότητες, αποφάσισε τη
δημιουργία της ειδικότητας Ψηφιακή Τεχνολογία και
Προγραμματισμός μέσα στα πλαίσια του Κλάδου Ηλεκτρολογίας. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει από τη νέα
£¶¿Ä¸Æ¹º¸ º°Æ¶Ë£ËÁª¸

σχολική χρονιά 2016-2017, σε όλες τις επαρχίες και
τις περισσότερες Τεχνικές Σχολές της Κύπρου.
Το επάγγελμα απαιτεί ερευνητικό πνεύμα, ευστροφία,
ικανότητα λογικών υπολογισμών, υπομονή και ακρίβεια.
Η μεγάλη συγκέντρωση και προσοχή στη λεπτομέρεια
είναι ουσιώδεις. Σημαντικά προσόντα επίσης για έναν
προγραμματιστή, θεωρούνται η ικανότητα επαγωγικού
συλλογισμού και η αναλυτική, καθαρή σκέψη. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να διαθέτει δημιουργική φαντασία,
να έχει ευχέρεια στη χρήση αριθμών και φυσικά, μεγάλη δεξιότητα στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο προγραμματιστής έρχεται συχνά σε επαφή με πελάτες ή χρήστες υπολογιστών και επομένως πρέπει
να μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους αποτελεσματικά.
Επίσης, χρειάζεται να έχει διδακτική ικανότητα για να
εξηγεί τα θέματα της πληροφορικής στους μη ειδικούς
με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο. Στην περίπτωση
που είναι μέλος ομάδας για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου, πρέπει να είναι συνεργάσιμος και
να μπορεί να αξιοποιεί τη γνώμη των άλλων.
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-
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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).
Το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και μαθήτριες της ΜΤΕΕ, από τη μία να εμβαθύνουν στα βασικά μαθήματα γενικής εκπαίδευσης της
Κατεύθυνσης Θετικών Επιστημών και από την άλλη να
εξειδικευτούν μέσα από τα τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα της συγκεκριμένης ειδικότητας.
Στα μαθήματα περιλαμβάνονται:
• θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην ηλεκτρολογία, την ηλεκτρονική και το τεχνικό σχέδιο.
• βασικές γνώσεις υλικού και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λειτουργικών συστημάτων και
δικτύων.
• βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό και
τη δημιουργία ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων.
• βασικές γνώσεις προγραμματισμού, πολυμέσων
και επεξεργασίας βίντεο, εικόνας και ήχου.

επανάστασης, τα παλιά επιχειρηματικά μοντέλα αντιστρέφονται και παρουσιάζεται πλήθος νέων δυνατοτήτων. Το διαδίκτυο εξελίσσεται ραγδαία για να γίνει
ένα όλο και πιο ισχυρό μέσο επικοινωνίας και μηχανή
καινοτομίας και δημιουργίας πλούτου.
Η ειδικότητα της Ψηφιακής Τεχνολογίας και του
Προγραμματισμού έρχεται ακριβώς να προσφέρει
στις μαθήτριες και τους μαθητές ευκαιρίες μάθησης, σταδιοδρομίας και απασχόλησης στους νέους
αυτούς τομείς με εξαιρετικές προοπτικές. Έρευνες
σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι οι ανάγκες της
αγοράς εργασίας σε νέους εξειδικευμένους τεχνικούς και επιστήμονες στις ψηφιακές τεχνολογίες, τον
προγραμματισμό και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), θα αυξηθούν σημαντικά τα
επόμενα χρόνια. Σύμφωνα εξάλλου, με την ίδια την
Ευρωπαϊκή Ένωση, «οι ψηφιακές δεξιότητες αναδεικνύονται καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης» και «η ικανότητα των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται και να καινοτομούν
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη στρατηγική και
αποδοτική χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας».
Η Ψηφιακή Τεχνολογία
και Προγραμματισμός στη ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας Ψηφιακή Τεχνολογία και
Προγραμματισμός στη ΜΤΕΕ είναι να βοηθήσει τους
μαθητές και τις μαθήτριες, να αποκτήσουν ένα ισχυρό
υπόβαθρο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έτσι
ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή να εξειδικευτούν στις ψηφιακές τεχνολογίες και τον προγραμματισμό. Η τριβή μέσα από
το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα ηλεκτρονικής,
προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και μικροεπεξεργαστών, πολυμέσων, διαδικτύου
και ιστοσελίδων θα προσφέρει στους απόφοιτους ολοκληρωμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε
όλο το φάσμα που σχετίζεται με την Ψηφιακή Τεχνολογία και τον Προγραμματισμό.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας
Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός
στην Κύπρο;
Η Κύπρος σήμερα βρίσκεται μπροστά από τεράστιες
προκλήσεις που σχετίζονται με την οικονομική κρίση,
τη νεανική ανεργία, την χαμηλή ανταγωνιστικότητα, την
έλλειψη καινοτομίας. Παραδοσιακοί κλάδοι βρίσκονται
σε κρίση και οργανισμοί που υπηρέτησαν την οικονομία
για δεκαετίες, κλείνουν τον κύκλο ζωής τους. Την ίδια
στιγμή διαφαίνονται καθαρά τα περιγράμματα νέων
επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Εξαιτίας της ψηφιακής
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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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 Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού σε πληθώρα κλάδων και επιστημονικών πεδίων
και θα έχουν ιδιαίτερη προπαίδεια στους κλάδους της
Ηλεκτρολογίας, της Μηχανικής και ∆ικτύων Η/Υ, της
Πληροφορικής και των Σπουδών ∆ιαδικτύου.
Οι απόφοιτοι/ες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να
απασχοληθούν σε ένα πλήθος επιχειρήσεων που εισάγουν και προγραμματίζουν σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές και 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.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
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. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός βρίσκεται
σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία με τον πελάτη
αλλά και τους υπόλοιπους επαγγελματίες της οικοδομής. Η προσαρμοστικότητα και το πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την πρόοδο και
αποπεράτωση των εργασιών κάθε οικοδομικού έργου.
Γι’ αυτό, ο αρχιτέκτονας χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα
αναπτυγμένη την ικανότητα συνδιαλλαγής (διαπραγμάτευσης) με τον πελάτη, τους συνεργάτες του, τα συνεργεία και όλους όσους συμμετέχουν στον σχεδιασμό
και την κατασκευή μιας οικοδομής.
Ο Πολιτικός Μηχανικός χαρακτηρίζεται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου
και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων,
μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη
χρήση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών, γνώση των υλικών
και των νέων τεχνικών εφαρμογών. Χρειάζονται επίσης ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες των επιβλέψεων των
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

έργων. Ο Εργολάβος Πολιτικός Μηχανικός πρέπει να
διαθέτει επιπλέον και επιχειρηματική ικανότητα.
Έφηβοι/ες με δημιουργική φαντασία, καλαισθησία,
παρατηρητικότητα και κλίση στο σχέδιο, έχουν την δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε έναν από τους κλάδους Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής. Μερικά
από τα επαγγέλματα και ειδικότητες του κλάδου είναι:
Αρχιτέκτονας, Αρχιτέκτονας Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Πολεοδόμος, Αρχιτέκτονας Τοπίου,
Αρχιτέκτονας Εσωτερικού Χώρου, Πολιτικός Μηχανικός, Υδραυλικός Μηχανικός, Εδαφομηχανικός, Μηχανικός Λιμενικών και Θαλασσίων Έργων, Μηχανικός
Περιβάλλοντος, Μηχανικός Ενέργειας, Τοπογράφος,
Επιμετρητής Ποσοτήτων κ. ά.
Ο Κλάδος περιλαμβάνει μια ειδικότητα, Αρχιτεκτονικής
και Πολιτικής Μηχανικής, και προσφέρεται σε όλες τις
επαρχίες.
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-
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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.

Για να πετύχει ο μαθητής/τρια στους πιο πάνω στόχους, η ΜΤΕΕ καλλιεργεί στον απόφοιτο/η του κλάδου
κατάλληλες δεξιότητες/ικανότητες ούτως ώστε:
•να κατέχει τα γενικά μαθήματα σε επίπεδο που να
του επιτρέπει την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
•να μέσα από τη διδασκαλία των Τεχνολογικών μαθημάτων όπως Τεχνικό/Αρχιτεκτονικό/Στατικό Σχέδιο,
∆ομικά Υλικά, Μηχανική κ.ά ανταποκρίνεται με επιτυχία
στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που θα ακολουθήσει.
•να αποκτά την ικανότητα αναζήτησης, επιλογής και
αξιοποίησής της χρήσιμης πληροφορίας.
•να καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες για ανάλυση
και επίλυση προβλημάτων.
•να αποκτά δεξιότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή τόσο σαν μέσο μάθησης όσο και σαν εργαλείο στη
δουλειά και στην καθημερινή ζωή.
•να αναπτύσσει την ικανότητα κριτικής σκέψης.
•να εμπεδώνει δεξιότητες για ομαδική εργασία.
•να καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση.
•να υιοθετεί θετική στάση απέναντι στον κόσμο της
εργασίας/βιομηχανίας/παραγωγής.
•να κατανοεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές διαστάσεις και αλλαγές του σύγχρονου κόσμου και διαχειρίζεται επιτυχώς τις επιπτώσεις τους.

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.
Η ειδικότητα Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής
Μηχανικής στην ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας είναι, πέρα από την ισορροπημένη γενική μόρφωση, ο μαθητής/τρια να αποκτήσει
και τεχνολογικό υπόβαθρο, με στόχους:
•την ομαλή και δημιουργική ένταξη του στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.
•τη διεκδίκηση με επιτυχία θέσης στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με στόχο να γίνει ένας πετυχημένος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός.
•την ικανότητα να απολαμβάνει την δια βίου μάθηση
και να προσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

£¶¿Ä¸Æ¹º¸ º°Æ¶Ë£ËÁª¸

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.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Σχεδιασμού, Κατασκευών και ∆ιακόσμησης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδίαση και Κατασκευή Επίπλων
και Ξύλινων Κατασκευών
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο, όλα τα προϊόντα,
από τα απλά διακοσμητικά αντικείμενα και τα είδη οικιακής χρήσης (π.χ., έπιπλα, ξύλινες κατασκευές και
επενδύσεις) 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 ιδιαίτερα 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. Ο/Η μαθητής/τρια είναι ο
καλλιτέχνης-δημιουργός-κατασκευαστής, ο οποίος
αναζητά την αισθητική τελειότητα της φόρμας κάθε
προϊόντος-αντικειμένου, που πρόκειται να παραχθεί,
μελετώντας, συγχρόνως και σχολαστικά, τη λειτουργικότητά του.
Στη ΜΤΕΕ, η ειδικότητα Σχεδίασης και Κατασκευής
Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών προσφέρεται στη
Θεωρητική Κατεύθυνση. Η εκπαίδευση στην ειδικότητα διεξάγεται σε τρείς διαφορετικές μορφές, τη Θεωρητική ∆ιδασκαλία, τις εργαστηριακές μελέτες και
ασκήσεις και την πρακτική άσκηση.
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Τι είναι η ειδικότητα της Σχεδίασης
και Κατασκευής Επίπλων 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.
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, με γνώμονα, πάντοτε, τη γρήγορη και την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους.
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τεχνολογίες και τις τάσεις της αγοράς, καθώς, επίσης,
και την οργάνωση και τη λειτουργία μονάδων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου.
Παρέχει στον/στη μαθητή/τρια τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή του/της
για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και
εξέλιξη. Μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις-βιομηχανίες-οργανισμούς, που ασχολούνται με τη μεταποίηση
του ξύλου, που πωλούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες
ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση με
τη ξυλουργική βιομηχανία και σε κρατικά ή ημικρατικά
τμήματα, που κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες κατασκευές.
Ειδικότερα, ο/η απόφοιτος/η της ειδικότητας μπορεί να
εργαστεί στους τομείς της συναρμολόγησης επίπλων,
κατασκευής και εφαρμογής ξύλινων εξωτερικών και
εσωτερικών κατασκευών, της ξυλογλυπτικής, της αναπαλαίωσης και της συντήρησης ξύλινων αντικειμένων,
τόρνευσης, ταπετσαρίσματος επίπλων και αποπεράτωσης ξύλινων επιφανειών.
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 ως ελεύθερος/η
επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας μελέτες σχεδιασμού
κατασκευών και κατασκευής νέων προϊόντων.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας
Σχεδίασης και Κατασκευής Επίπλων
και Ξύλινων Κατασκευών;
Η Κύπρος έχει ανάγκη από νέους, σύγχρονους Σχεδιαστές, Κατασκευαστές και Τεχνολόγους Ξύλου &
Επίπλου υψηλής ποιοτικής στάθμης. Η ΜΕΤΕΕ είναι
σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς του
τομέα δράσης του, με σκοπό να παρέχει τεχνολογικές
συμβουλές και εξειδικευμένη επιμόρφωση, αλλά και
να γίνεται δέκτης των μηνυμάτων τους, τα οποία ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο βασικός σκοπός της ειδικότητας είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τον/τη μαθητή/τρια,
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε
να καταστεί ικανός/νη να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα
της ειδικότητάς του/της και να επανδρώσει σχετικούς
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τον βέλτιστο τρόπο.
Επιπρόσθετα, παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών,
τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων, να
συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών, που να
συνεισφέρει ως στέλεχος εφαρμογής στην ανάπτυξη
και την πρόοδο του βιομηχανικού και του βιοτεχνικού
κλάδου του ξύλου, των ξύλινων κατασκευών και του
επίπλου, στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.

Σπουδές στον τομέα της Σχεδίασης
και Κατασκευής Επίπλων και Ξύλινων
Κατασκευών

Η ειδικότητα της Σχεδίασης
και Κατασκευής Επίπλων και Ξύλινων
Κατασκευών στη ΜΤΕΕ

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. Επι-

Ο/Η απόφοιτος/τη της ειδικότητας διαθέτει τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη κατάρτιση, ώστε να δραστηριοποιηθεί στους τομείς παραγωγής προϊόντων ξύλου,
παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, σχεδιασμού
πρωτότυπων επίπλων και ξυλοκατασκευών και εφαρμογής σχεδιαστικών προτάσεων, σύμφωνα με τις νέες
£¶¿Ä¸Æ¹º¸ º°Æ¶Ë£ËÁª¸
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πρόσθετα, 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, έχουν
αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής, όσον αφορά
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στις υφιστάμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και
έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό
των προσφερομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
τους. Οι ακαδημαϊκές σπουδές μπορούν να φτάσουν
μέχρι το επίπεδο του διδακτορικού τίτλου, επικεντρώνοντας τις γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα της Ειδικότητας και της Έρευνας.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Σχεδιασμού, Κατασκευών και ∆ιακόσμησης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Θεωρητική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων
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.
Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τις νέες αισθητικές τάσεις της μόδας και
τις ανάγκες που διαμορφώνονται και να τις καλύπτει
με τις δημιουργίες του.
Απαραίτητη κρίνεται ακόμη η ικανότητα στο σχέδιο
και η επιδεξιότητα στα χέρια, καθώς και η ικανότητα
επικοινωνίας και πειθούς, όταν συνδιαλέγεται με
πελάτες για να μπορεί να προωθεί την εργασία του και
τις απόψεις του, καθώς επίσης η δεξιότητα στη χρήση
ειδικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
και η γνώση μιας ξένης γλώσσας.
Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας ή «Fashion Designer»,
όπως έχει επικρατήσει διεθνώς, είναι εξειδικευμένος
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. Στο
φαντασμαγορικό κόσμο της μόδας η καταξίωση και η
αναγνώριση επιτυγχάνεται μέσα από συνεχή και επιμελή εργασία, κάτι το οποίο, οι μαθητές που επιλέγουν
την ειδικότητα αυτή γνωρίζουν από την αρχή.
£¶¿Ä¸Æ¹º¸ º°Æ¶Ë£ËÁª¸

Ο κλάδος Ένδυσης, προσφέρεται στη ΜΤΕΕ, τόσο
στη Θεωρητική Κατεύθυνση όσο και στην Πρακτική
Κατεύθυνση και λειτουργεί στην Α΄ Τεχνική Σχολή
Λευκωσίας, στη Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού και στην
Τεχνική Σχολή Λάρνακας.
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.
Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας διαθέτει καλλιτεχνικές
και τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες και είναι σε θέση
να μελετά τις διεθνείς τάσεις της μόδας, να επιλέγει τα
κατάλληλα υλικά για την εργασία του, να μελετά και να
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αξιολογεί το προφίλ του πελάτη του, να ενημερώνεται
συνεχώς για τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις στον τομέα του. Καθήκον του/της Σχεδιαστή/τριας Μόδας είναι να παρακολουθεί και να συντονίζει την παραγωγική
διαδικασία, όπως επίσης και τον τρόπο παρουσίασης
της συλλογής του.

Η ειδικότητα Σχεδίαση και Παραγωγή
Ενδυμάτων στη ΜΤΕΕ
Ο σκοπός της ειδικότητας «Σχεδίαση και Παραγωγή
Ενδυμάτων» στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι η απόκτηση των νοητικών και των εικαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν
τη βάση για το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας συλλογής ενδυμάτων, ακολουθώντας τις εκάστοτε τάσεις
της μόδας.
Μέσα από αυτήν την ειδικότητα του Κλάδου Ένδυσης,
δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την ενδυμασία στην ιστορική της αναδρομή σε σχέση με τις
τέχνες και το κοινωνικό πλαίσιο της εξέλιξης της, να
ακολουθήσουν την ορθή πορεία εργασίας για την ενημέρωση τους όσον αφορά στις νέες τάσεις της μόδας
και να σχεδιάζουν συλλογή ενδυμάτων χρησιμοποιώντας την έρευνα τους. Μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ειδικότητας «Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων», αποκτούνται γνώσεις και δεξιότητες όσον
αφορά στην κατασκευή των πατρόν και στη συναρμολόγηση των ενδυμάτων, καθώς και στις υφαντικές
ύλες, στα υφάσματα και σε άλλα σχεδιαστικά και εργαστηριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στον τομέα της
ένδυσης. Οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται τη δομή
και τη λειτουργία της βιομηχανίας ένδυσης και είναι σε
θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές της προώθησης προϊόντων (fashion marketing) σε μια επιχείρηση
μόδας, καθώς και της ορθής στιλιστικής παρουσίασης
των ενδυμάτων στο πεδίο του επαγγέλματος τους.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας
Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων
στην Κύπρο;
Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον
τομέα της μόδας έχουν αλλάξει πολύ μετά από την
πρόσφατη οικονομική ύφεση.
Η παγκοσμιοποίηση της μόδας και η εισαγωγή στην κυπριακή αγορά γνωστών καταστημάτων «αλυσίδα», έχει
τροποποιήσει τις ανάγκες και τη ζήτηση εργασίας στον
τομέα της μόδας. Οι Σχεδιαστές Μόδας με πανεπιστημιακές γνώσεις και εμπειρία στην «εμπορία» της Μόδας (Fashion Marketing) είναι πλέον περιζήτητοι στην
αγορά. Οι θέσεις του «Αγοραστή Μόδας» (Fashion
Buyer), ή «Στυλίστα Μόδας», ή ακόμη και η θέση του/
της ∆ιευθυντή/τριας, σε ένα κατάστημα ειδών ένδυσης απαιτούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες του Σχεδιαστή/τριας Μόδας.
Η άλλοτε παρακμάζουσα βιομηχανία ένδυσης αρχίζει
αργά αλλά σταθερά να αναβιώνει με τη εμφάνιση νέων
μικρών βιοτεχνιών. O/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας έχει
κυρίαρχο ρόλο στη βιομηχανία ένδυσης, αφού αποτελεί τον κύριο/α συντελεστή/τρια για τη δημιουργία μιας
επιτυχημένης συλλογής ενδυμάτων, η οποία θα απασχολήσει την παραγωγή και θα βοηθήσει στην αύξηση
των κερδών της βιομηχανίας.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί το γεγονός, ότι ο/η Σχεδιαστής/τρια Μόδας εκτιμάται και είναι περιζήτητος/η
στην κυπριακή κοινωνία τόσο στο γυναικείο όσο και
στο ανδρικό ένδυμα, όσον αφορά στη δημιουργία ιδιαίτερων κατά παραγγελία δημιουργιών, όπως το νυφικό
και το βραδινό ένδυμα.
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

Σπουδές στον τομέα Σχεδίασης
και Παραγωγής Ενδυμάτων
Τα τελευταία χρόνια τα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια που προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα
εκπαίδευσης, στον τομέα Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδυμάτων έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες της
εποχής όσον αφορά στις υφιστάμενες απαιτήσεις της
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αγοράς εργασίας και έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση
και επανασχεδιασμό των προσφερομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Εκπαιδευτικά προγράμματα
με ενισχυμένη την προσφορά γνώσεων όσον αφορά
στην 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.

£¶¿Ä¸Æ¹º¸ º°Æ¶Ë£ËÁª¸

Ο/Η πτυχιούχος Σχεδιαστής/τρια Μόδας μπορεί να
εργαστεί σε ατελιέ μόδας, ως στυλίστας/τρια 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/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.
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Ειδικότητες Πρακτικής Κατεύθυνσης
Κλάδος Μηχανολογίας
Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
Τεχνικός Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων Κτιρίων
Τεχνικός Ελασματουργίας - Συγκολλήσεων,
Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων
Φυσικού Αερίου
Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
Συντήρηση Μηχανολογικού και
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών:
Κατασκευών και ∆ιακόσμησης
Επιπλοποιία και Ξύλινες Κατασκευές
Γραφικές Τέχνες
Τεχνικός ∆ιακόσμησης
Κατασκευή Κοσμημάτων & ∆ημιουργία
∆ιακοσμητικών Αντικειμένων
Παραγωγή Ενδυμάτων
Κλάδος Γεωπονίας
Γεωργικές Καλλιέργειες
Παραγωγή Γεωργικών
και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Κλάδος Ηλεκτρολογίας
και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
και Αυτοματισμών
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
∆ικτύων και Επικοινωνιών
Τεχνικός Οικιακών Συσκευών,
Ψύξης και Κλιματισμού

Κλάδος Υπηρεσιών
Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων
και Ξενοδοχείων
Ιδιαίτεροι Γραμματείς
Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών
Επαγγελμάτων
Μάγειροι – Τραπεζοκόμοι
Υποδοχή και ∆ιαχείριση Ορόφων και Μονάδων

Κλάδος ∆ομικών Έργων και Κατασκευών
Τεχνίτες ∆ομικών Έργων
Σχεδιαστές ∆ομικών Έργων
Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων

Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής
Κομμωτική

¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
και Αυτοματισμών
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. Η δυνατότητα συνεργασίας με
άλλους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας αλλά και άλλων ειδικοτήτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχημένη καριέρα.
Η οργάνωση, επινοητικότητα, εφευρετικότητα, συνέπεια, συνεργασία με άλλους καθώς και η εφαρμογή
καλών τεχνικών εκτέλεσης των εργασιών που αναλαμβάνουν είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του τεχνικού αυτού. Απαραίτητη είναι η ικανότητα ανάγνωσης
και σχεδίασης απλών σχεδίων, εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών και επιδεξιότητα στο χειρισμό
εργαλείων και μηχανημάτων Είναι αυταπόδεικτο και
κατανοητό ότι δεν υπάρχει κτίριο ή βιομηχανική μονάδα χωρίς ηλεκτρική εγκατάσταση. Αυτό από μόνο
του αναδεικνύει τη σημασία της εν λόγω ειδικότητας.
Μια σωστή, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να προσφέρει ασφάλεια έναντι στη χρήση του ηλεκτρικού
ρεύματος στην κατοικία, σε δημόσιους χώρους και στη
βιομηχανία.
Για αυτό τον λόγο, οι δυο ειδικότητες (Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρικές Μηχανές, Αυτοματισμός και Συστήματα Ελέγχου) έχουν συμπτυχθεί για
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

να προσφέρουν και στην Πρακτική Κατεύθυνση ένα
ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό πρόγραμμα σπουδών,
βασισμένο στις σημερινές ανάγκες της βιομηχανίας.
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. Ανάλογα με το
είδος και το μέγεθος της εργασίας που αναλαμβάνει,
χρειάζεται να έχει και την αντίστοιχη άδεια.
Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας
Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
και Αυτοματισμών στην Κύπρο
Είναι προφανές ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, γ’
αυτό κάθε κοινωνία χρειάζεται ικανούς και ταλαντού-
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χους επαγγελματίες για να διαχειρισθούν σωστά, και
σύμφωνα με τους ισχύοντες πάντα κανονισμούς, όλα
τα θέματα που προκύπτουν από τη μελέτη, κατασκευή
και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Η ενασχόληση των μαθητών/τριών με συστήματα ελέγχου για αυτοματοποίηση διαδικασιών που παρουσιάζονται σε ηλεκτρικές οικιακές εγκαταστάσεις αλλά πρωτίστως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις προσδίδει στη
νέα ειδικότητα μια στερεά βάση και προοπτική για μια
θέση στην αγορά εργασίας και συνάμα τη δυνατότητα
συνέχισης των σπουδών τους. Η ένταξη στην ειδικότητα του ηλεκτρονικού τρόπου ελέγχου, με τη χρήση
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμματιζόμενων
Λογικών Ελεγκτών θα βοηθήσει στην επίλυση διάφορων προβλημάτων που συναντούμε σε οικιακές και
βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
Μαθητές/τριες που πρωτίστως προσδοκούν μια θέση
στην αγορά εργασίας μπορούν να επιλέξουν την Πρακτική Κατεύθυνση που προσφέρει περισσότερη πρακτική εκπαίδευση χωρίς όμως να αποκλείει τη δυνατότητα
του μαθητή/ τριας να συνεχίσει με περαιτέρω σπουδές
σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αν τελικά το επιθυμεί.
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.

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών στη ΜΤΕΕ
Η ∆ιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (∆ΜΤΕΕ) έχει αποφασίσει τη δημιουργία της
νέας αυτής Ειδικότητας αφού και τα Συστήματα Ελέγχου, Αυτοματισμοί 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 σχολική χρονιά 2016-2017
σε όλες τις επαρχίες.
Ο Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών 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.
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
∆ικτύων και Επικοινωνιών
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), ∆ικτύων και Επικοινωνιών είναι η εκπαίδευση των μαθητών/τριών, στους
τομείς των Η/Υ, των επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ,
και στις εφαρμογές τους. 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.

να αποκλείει τη δυνατότητα του/της να συνεχίσει με περαιτέρω σπουδές σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα αν τελικά το επιθυμεί.
Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
∆ικτύων και Επικοινωνιών στην Κύπρο;
Η Κύπρος, ως χώρα με αναπτυγμένο τον τομέα των
Υπηρεσιών χρειάζεται Τεχνικούς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες
και οργανισμούς οι οποίοι :
•χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισμό.
•χρησιμοποιούν, συναρμολογούν, εγκαθιστούν και
συντηρούν ή και επιδιορθώνουν ηλεκτρονικό επικοινωνιακό εξοπλισμό, συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τοπικά δίκτυα (LAΝ) και δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN).
•υποστηρίζουν συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισμό.
•ασχολούνται με εγκατάσταση κεραιών για εκπομπή
και λήψη, εγκατάσταση συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, εγκατάσταση και υποστήριξη βασικών εργασιών
και υπηρεσιών του διαδικτύου.
•ασχολούνται με την εισαγωγή και διάθεση ηλεκτρονικού επικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων.

Τι είναι η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών
Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
∆ικτύων 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, ∆ικτύων Η/Υ και
Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και με τις εφαρμογές
τους. Προσφέρει περισσότερη πρακτική εξάσκηση και
εργαστηριακά μαθήματα στους πιο πάνω τομείς και
απευθύνεται στο μαθητή/τρια που έχει ως κύριο στόχο
την ένταξη του/της στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως
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•προωθούν

•να εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας
και υγιεινής στην εργασία του/της.
•να διαβάζει, κατανοεί και αξιοποιεί το Τεχνικό και
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στην εργασία του/της.
•να εγκαθιστά, συντηρεί και επιδιορθώνει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
•να αξιοποιεί στην εργασία του/της εθνικά και διεθνή
πρότυπα και προδιαγραφές.

και πωλούν συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών και δικτυακό εξοπλισμό.
Αυτός είναι και ο λόγος που η νέα αυτή ειδικότητα προσανατολίζεται σε αυτούς τους τομείς.
Η Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών
στη ΜΤΕΕ

Η ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
∆ικτύων και Επικοινωνιών στη ΜΤΕΕ προσφέρεται σε
όλες τις πόλεις και επαρχίες της Κύπρου. Ο στόχος
της είναι ο/η απόφοιτος της να μπορεί:
•να χρησιμοποιεί σωστά τα διάφορα εργαλεία, όργανα και συσκευές, καθώς και τεχνικούς καταλόγους και
λογισμικό στην εργασία του/της.
•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, και επιδιορθώνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, απλές επικοινωνιακές συσκευές και ηλεκτρονικά
επικοινωνιακά συστήματα.
•να κατασκευάζει και διορθώνει ψηφιακά κυκλώματα
βασικού επιπέδου.
•να κατασκευάζει, διαχειρίζεται, υποστηρίζει, συντηρεί και αναβαθμίζει δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
•να εγκαθιστά το απαραίτητο υλικό και λογισμικό, για
τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το διαδίκτυο και κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
•να αναπτύσσει απλές εφαρμογές με τη χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων στο διαδίκτυο.
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

Σπουδές στον τομέα των Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, ∆ικτύων 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.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ομικών Έργων και Κατασκευών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Τεχνίτες ∆ομικών Έργων
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.
Έφηβοι με πρακτικές και οργανωτικές ικανότητες, παρατηρητικότητα και κλίση στις κατασκευές, έχουν την
δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε έναν από τους
κλάδους της Οικοδομικής Βιομηχανίας. Μια τέτοια
ειδικότητα είναι ο Τεχνίτης ∆ομικών Έργων, ο οποίος
έχει την δυνατότητα να εργαστεί στην κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων από διάφορες θέσεις.
Η ειδικότητα του Τεχνίτη ∆ομικών Έργων περιλαμβάνεται στον κλάδο των ∆ομικών Έργων και Κατασκευών
και προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας του
Τεχνίτη ∆ομικών Έργων στην Κύπρο;
Η Οικοδομική Βιομηχανία είναι ένας από τους κύριους
Πυλώνες της Κυπριακής οικονομίας.
Η απασχόληση Τεχνιτών ∆ομικών 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.
• περιβαλλοντική συνείδηση.
• κανότητα ερμηνείας Τεχνικών Σχεδίων και Προδιαγραφών.
• γνώσεις χειρισμού απλών οικοδομικών μηχανών.
• δεξιότητες Υψομέτρησης, Προμέτρησης εργασιών
και υλικών.
• δεξιότητες ∆όμησης, κατασκευής επιχρισμάτων, τοποθέτησης δαπέδων, κατασκευής καλουπιών, επεξεργασίας οπλισμού, κατασκευής απλής στέγης και γενικά.
• δεξιότητες εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
• δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης εργοταξίου
κριτική σκέψη.
• δεξιότητα εκτέλεσης ομαδικής εργασίας.
• θετική στάση απέναντι στον κόσμο της εργασίας.
-βιομηχανίας-παραγωγής.

Τι είναι ο Τεχνίτης ∆ομικών Έργων;
Ο/Η Τεχνίτης ∆ομικών 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.
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Με αυτά τα εφόδια είναι ικανός να στελεχώσει επάξια την οικοδομική Βιομηχανία και να σταδιοδρομήσει
στον χώρο βοηθώντας στην ανάκαμψη και πρόοδο της
οικονομίας.
Η ειδικότητα του Τεχνίτη ∆ομικών Έργων
στην ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας είναι πέρα από την ισορροπημένη γενική μόρφωση, ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει
και 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 των ∆ομικών Έργων
Ο/Η απόφοιτος της Πρακτικής κατεύθυνσης, ειδικότητας Τεχνίτη ∆ομικών Έργων, μπορεί να διεκδικήσει
θέση σε ορισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι θα έχει επιλέξει ενισχυμένα Μαθηματικά.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ομικών Έργων και Κατασκευών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιαστές ∆ομικών Έργων
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. Έφηβοι με φαντασία, καλαισθησία, οργανωτικές ικανότητες, παρατηρητικότητα και κλίση στο σχέδιο, έχουν την
δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν στην ειδικότητα του
Σχεδιαστή ∆ομικών Έργων και να εργαστούν στην μελέτη οικοδομικών και τεχνικών έργων.
Η ειδικότητα του Σχεδιαστή ∆ομικών έργων, περιλαμβάνεται στον κλάδο των ∆ομικών Έργων και Κατασκευών και προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες. Ο
σχεδιαστής ∆ομικών 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.

Η σχεδίαση και η αρχειοθέτηση γίνεται κατ’ εξοχήν
με ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά και συμβατικά, όπου
αυτό χρειαστεί.
Ο Σχεδιαστής ∆ομικών 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.
Ποια η σημασία του Σχεδιαστή ∆ομικών
Έργων στην Κύπρο;
Η ανάπτυξη της Οικοδομικής Βιομηχανίας στην Κύπρο, έχει ωθήσει τους μελετητές, Αρχιτέκτονες και
Μηχανικούς, στη δημιουργία νέων έργων, πρωτότυπων και φιλικών στο περιβάλλον.
Στην προσπάθεια τους αυτή ακούραστος βοηθός και
συνεργάτης είναι ο Σχεδιαστής ∆ομικών Έργων. Είναι
αυτός που θα αποτυπώσει σε σχέδιο την Ιδέα.
Ο/Η απόφοιτος του κλάδου μέσα από ένα ισορροπημένο πρόγραμμα γενικής μόρφωσης και τεχνολογικής
εξειδίκευσης αποκτά:
• γνώσεις και δεξιότητες για εργασία με Ασφάλεια και
Υγεία στο εργοτάξιο.
• περιβαλλοντική συνείδηση.
• δεξιότητες στη χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή για
την ετοιμασία σχεδίων.

Τι είναι ο Σχεδιαστής ∆ομικών Έργων;
Ο Σχεδιαστής ∆ομικών 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.
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• γνώσεις ερμηνείας Τεχνικών Σχεδίων και Προδιαγραφών.
• γνώσεις για τα υλικά, συμβατικά, νέα και παραδοσιακά.
• δεξιότητες χειρισμού απλών τοπογραφικών οργάνων.
• ικανότητα αποτύπωσης και σχεδίασης υφιστάμενων
κτιρίων.
• ικανότητα έκφρασης αντικειμένου ή ιδέας σε σκίτσο.
• γνώσεις για την πορεία εξασφάλισης αδειών και κατασκευής ενός έργου.
• δεξιότητες υψομέτρησης, προμέτρησης εργασιών
και υλικών.
• δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης γραφείου.
• γνώσεις για Ηλεκτρονικό Σύστημα Αρχειοθέτησης.
• ικανότητα κριτικής σκέψης.
• δεξιότητες για εκτέλεση ομαδικής εργασίας.
• θετική στάση απέναντι στον κόσμο της εργασίας
-βιομηχανίας-παραγωγής.
Με αυτά τα εφόδια είναι ικανός/η να στελεχώσει επάξια τεχνικά γραφεία και να σταδιοδρομήσει στον χώρο,
βοηθώντας στην ανάκαμψη και πρόοδο της οικονομίας.

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

Η ειδικότητα του Σχεδιαστή ∆ομικών
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.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: ∆ομικών Έργων και Κατασκευών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων
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.
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε είδους εργασία συντήρησης, σαν
τεχνίτης αρχικά και να εξελιχτεί σε εργολήπτη, αφού
αποκτήσει την απαραίτητη πείρα από τον νόμο. Μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε συνήθεις εργοληπτικές
εταιρείες καθώς και σε βιομηχανίες επεξεργασίας ή
πώλησης /προώθησης οικοδομικών υλικών.

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.
Έφηβοι με πρακτικές και οργανωτικές ικανότητες, παρατηρητικότητα και κλίση στις κατασκευές, έχουν την
δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε έναν από τους
κλάδους της Οικοδομικής Βιομηχανίας. Μια τέτοια ειδικότητα είναι η Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων.
Η ειδικότητα Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιρίων,
περιλαμβάνεται στον κλάδο των ∆ομικών Έργων και
Κατασκευών, και προσφέρεται σε όλες τις επαρχίες.
Είναι νέα ειδικότητα και αφορά:
• τη συντήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακών
οικοδομών, που στις μέρες μας έχει μεγάλη ζήτηση.
• τη συντήρηση συμβατικών οικοδομών, που είναι μια
συνεχής ανάγκη.
• την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, που απαιτείται όλο και περισσότερο.

Ποια είναι η σημασία της Συντήρησης
και Αποκατάστασης Έργων στην Κύπρο;
Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης μαζί και
με την συνειδητοποίηση της ενεργειακής κρίσης, έχει
κάνει τον άνθρωπο να στραφεί πιο πολύ προς την συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων έργων , για να
τον εξυπηρετήσουν, παρά στην αλόγιστη, και πολλές
φορές χωρίς μέτρο ανέγερση νέων οικοδομών.

Τι είναι η Συντήρηση
και Αποκατάσταση Κτιρίων;
Όλα τα κτίρια χρειάζονται συνεχή συντήρηση. Από τις
πιο απλές εργασίες, όπως βάψιμο, αντικατάσταση μιας
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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Η απασχόληση στον τομέα αυτό Τεχνιτών που έχουν
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες είναι σημαντικό
στοιχείο. Ο απόφοιτος του κλάδου μέσα από την εκπαίδευση του αποκτά:
• γνώσεις και δεξιότητες για εργασία με Ασφάλεια και
Υγεία στο εργοτάξιο.
• περιβαλλοντική συνείδηση.
• γνώση ερμηνείας Τεχνικών Σχεδίων και Προδιαγραφών.
• γνώσεις για τα υλικά, συμβατικά, νέα και παραδοσιακά.
• γνώσεις χειρισμού απλών οικοδομικών μηχανών.
• δεξιότητες υψομέτρησης, προμέτρησης εργασιών
και υλικών.
• δεξιότητες δόμησης, συμβατικής και παραδοσιακής, κατασκευής επιχρισμάτων, τοποθέτησης δαπέδων, κατασκευής καλουπιών, επεξεργασίας οπλισμού, κατασκευής απλής στέγης και γενικά δεξιότητες
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
• δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης εργοταξίου
• Γγώσεις βασικών στοιχείων Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας.
• κριτική σκέψη.
• δεξιότητα εκτέλεσης ομαδικής εργασίας.
• θετική στάση απέναντι στον κόσμο της εργασίαςβιομηχανίας-παραγωγής.
Με αυτά τα εφόδια είναι ικανός να στελεχώσει επάξια
την Οικοδομική Βιομηχανία και να σταδιοδρομήσει
στον χώρο, βοηθώντας στην ανάκαμψη και πρόοδο
της οικονομίας.

¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

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.
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Εφαρμοσμένων Τεχνών : Κατασκευών και ∆ιακόσμησης
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Επιπλοποιία και Ξύλινες Κατασκευές
Στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο, όλα τα προϊόντα, από τα απλά διακοσμητικά αντικείμενα και τα είδη
οικιακής χρήσης (π.χ., έπιπλα, ξύλινες κατασκευές και
επενδύσεις) 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, που αγαπούν να συνδυάζουν
την καλλιτεχνική έκφραση με την τεχνολογία και την
κατασκευή. Ο/Η μαθητής/τρια είναι ο καλλιτέχνης-δημιουργός-κατασκευαστής, ο οποίος αναζητά την αισθητική τελειότητα της φόρμας κάθε προϊόντος-αντικειμένου,
που πρόκειται να παραχθεί, μελετώντας, συγχρόνως και
σχολαστικά, τη λειτουργικότητά του.
Στη ΜΤΕΕ, η ειδικότητα Επιπλοποιίας και Ξύλινων
Κατασκευών προσφέρεται στην Πρακτική Κατεύθυνση. Η εκπαίδευση στην ειδικότητα διεξάγεται σε
τρείς διαφορετικές μορφές, τη θεωρητική διδασκαλία, τις εργαστηριακές μελέτες και ασκήσεις και την
πρακτική άσκηση.

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.
Ποια είναι η σημασία της Ειδικότητας της
Επιπλοποιίας και Ξύλινων Κατασκευών
Η Κύπρος έχει ανάγκη από νέους, σύγχρονους Σχεδιαστές, Κατασκευαστές και Τεχνολόγους Ξύλου &
Επίπλου υψηλής ποιοτικής στάθμης. Η ΜΕΤΕΕ είναι
σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς του
τομέα δράσης του, με σκοπό να παρέχει τεχνολογικές
συμβουλές και εξειδικευμένη επιμόρφωση, αλλά και
να γίνεται δέκτης των μηνυμάτων τους, τα οποία ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο βασικός σκοπός της ειδικότητας είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο το/τη μαθητή/τρια,
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε
να καταστεί ικανός/νη να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητάς του/της και να επανδρώσει σχετι-

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
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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γραμματιστής και χειριστής σύγχρονων ξυλουργικών
μηχανημάτων και εργαλειομηχανών CNC και ακόμα,
να δημιουργήσει τη δική του/της ειδικευμένη επιχείρηση, αναλαμβάνοντας κατασκευές νέων προϊόντων.

κούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τον βέλτιστο τρόπο.
Επιπρόσθετα, παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών,
τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων, να
συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών, που να
συνεισφέρει ως στέλεχος εφαρμογής στην ανάπτυξη
και την πρόοδο του βιομηχανικού και του βιοτεχνικού
κλάδου του ξύλου, των ξύλινων κατασκευών και του
επίπλου, στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας.

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.
Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια, που προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα
εκπαίδευσης, στην ειδικότητα της Επιπλοποιίας και Ξύλινων Κατασκευών, έχουν αφουγκραστεί τις ανάγκες
της εποχής, όσον αφορά στις υφιστάμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό των προσφερομένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Οι ακαδημαϊκές
σπουδές μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο του
διδακτορικού τίτλου, επικεντρώνοντας τις γνώσεις σε
εξειδικευμένα θέματα της ειδικότητας και της έρευνας.

Η ειδικότητα της Επιπλοποιίας
και Ξύλινων Κατασκευών στη ΜΤΕΕ
Ο/Η απόφοιτος/τη της ειδικότητας διαθέτει τη θεωρητική και την εφαρμοσμένη κατάρτιση, ώστε να δραστηριοποιηθεί στους τομείς παραγωγής προϊόντων ξύλου,
παραγωγής επίπλου και ξυλοκατασκευών, καθώς, επίσης, και την οργάνωση και τη λειτουργία μονάδων παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου.
Παρέχει στον/στη μαθητή/τρια τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή του/της
για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και
εξέλιξη. Μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις-βιομηχανίες-οργανισμούς, που ασχολούνται με τη μεταποίηση
του ξύλου, που πωλούν ή προωθούν έπιπλα ή άλλες
ξύλινες κατασκευές ή προϊόντα που έχουν σχέση με
τη ξυλουργική βιομηχανία και σε κρατικά ή ημικρατικά
τμήματα, που κατασκευάζουν ή επιδιορθώνουν ξύλινες κατασκευές.
Ο/Η απόφοιτος/η της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί
στους τομείς της συναρμολόγησης επίπλων, κατασκευής και εφαρμογής ξύλινων εξωτερικών και εσωτερικών κατασκευών, της ξυλογλυπτικής, της αναπαλαίωσης και της συντήρησης ξύλινων αντικειμένων,
τόρνευσης, ταπετσαρίσματος επίπλων και αποπεράτωσης ξύλινων επιφανειών. Με τα εφόδια και την κατάρτιση που εξασφαλίζει, μπορεί να απασχοληθεί ως προ¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Παραγωγή Ενδυμάτων
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.
Τέλος, πρέπει να έχει ενδιαφέρον και να παρακολουθεί
την εξέλιξη των σύγχρονων αισθητικών απόψεων, τάσεων, συνηθειών και υλικών που χρησιμοποιεί στη δουλειά
του και τις ιδιομορφίες των νέων μέσων όπου καλείται
να εργαστεί, όπως στην τηλεόραση και στη διαφήμιση.
Σημαντικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος
είναι η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (κυρίως
της αγγλικής) και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στο
λαμπερό αλλά απαιτητικό κόσμο της μόδας, πρωταγωνιστής είναι ο Σχεδιαστής/τρια Μόδας, ο οποίος έχει σαν
βασικό αντικείμενο του το σχεδιασμό ενδυμάτων, ακολουθώντας τις εκάστοτε τάσεις της μόδας. Οι γνώσεις,
οι δεξιότητες και η εμπειρία του, του επιτρέπουν να σχεδιάσει ενδύματα προσαρμοσμένα στο προσωπικό στυλ
του κάθε πελάτη του, ή να ακολουθεί τις απαιτήσεις του
οίκου μόδας ή του καταστήματος για τον οποίο σχεδιάζει συλλογή μόδας. Η καταξίωση και η αναγνώριση στο
πεδίο του επαγγέλματος του Σχεδιαστή/τρια Μόδας,
επιτυγχάνεται μέσα από συνεχή και επιμελή εργασία,
κάτι το οποίο, οι μαθητές που επιλέγουν την ειδικότητα
αυτή, γνωρίζουν από την αρχή.
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

Η ειδικότητα Παραγωγής Ενδυμάτων προσφέρεται
στη ΜΤΕΕ, στην Πρακτική Κατεύθυνση και λειτουργεί
στην Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, στη Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού και στην Τεχνική Σχολή Λάρνακας.
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.
Ο/Η Σχεδιαστής/τρια Μόδας διαθέτει καλλιτεχνικές
και τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες και είναι σε θέση
να μελετά τις διεθνείς τάσεις της μόδας, να επιλέγει
τα κατάλληλα υλικά για την εργασία του, να μελετά και
να αξιολογεί το προφίλ του πελάτη του, να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις στον
τομέα του. Μέσα στα καθήκοντα του/της Σχεδιαστή/
τριας Μόδας είναι να συμμετέχει ενεργά, να παρακολουθεί και να συντονίζει την παραγωγική διαδικασία σε
μια βιομηχανία ένδυσης ή σε ένα ατελιέ μόδας, όπως
επίσης και να οργανώνει τον τρόπο παρουσίασης της
συλλογής του.
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ναι η απόκτηση των νοητικών και των εικαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν τη βάση για
το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας συλλογής ενδυμάτων, ακολουθώντας τις εκάστοτε τάσεις της μόδας.
Μέσα από αυτήν την ειδικότητα της Παραγωγή Ενδυμάτων, δίνεται η ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να
γνωρίσουν την ενδυμασία στην ιστορική της αναδρομή σε σχέση με τις τέχνες και το κοινωνικό πλαίσιο της
εξέλιξης της, να ακολουθήσουν την ορθή πορεία εργασίας για την ενημέρωση τους όσον αφορά στις νέες
τάσεις της μόδας και να σχεδιάζουν συλλογή ενδυμάτων χρησιμοποιώντας την έρευνα τους. Μέσα από
το πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτής της ειδικότητας,
αποκτούνται εκτεταμένες γνώσεις και δεξιότητες όσον
αφορά στην κατασκευή των πατρόν και στη συναρμολόγηση των ενδυμάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους
μαθητές να αφομοιώσουν εποικοδομητικά την κατασκευαστική πλευρά του επαγγέλματος του Σχεδιαστή
Μόδας. Η ειδικότητα της Παραγωγή Ενδυμάτων εξοπλίζει τους/τις μαθητές/τριες με τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά στις υφαντικές ύλες, στους τύπους
των υφασμάτων, στη ορθή χρήση των σχεδιαστικών
και των εργαστηριακών υλικών και οργάνων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ένδυσης. ∆ίνεται, επίσης,
η ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να γνωρίσουν τη
δομή και τη λειτουργία της βιομηχανίας ένδυσης και να
είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις βασικές αρχές της
προώθησης προϊόντων σε μια επιχείρηση μόδας.

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας της
Παραγωγή Ενδυμάτων στην Κύπρο;
Οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον
τομέα της Μόδας έχουν αλλάξει πολύ μετά από την
πρόσφατη οικονομική ύφεση.
Η παγκοσμιοποίηση της μόδας και η εισαγωγή στην
κυπριακή αγορά γνωστών καταστημάτων «αλυσίδα»,
έχει τροποποιήσει τις ανάγκες και τη ζήτηση εργασίας
στον τομέα της μόδας. Οι βασικές καλλιτεχνικές και οι
ενισχυμένες κατασκευαστικές, γνώσεις και δεξιότητες
που αποκτούνται μέσα από την ειδικότητα της Παραγωγής Ενδυμάτων, αποτελούν πλεονέκτημα για τους
απόφοιτους της ειδικότητας, δίνοντας τους σημαντικό
προβάδισμα στην προτίμηση των εργοδοτών για πρόσληψη τους σε υπεύθυνα πόστα στο τομέα της εμπορίας της Μόδας.
Η άλλοτε παρακμάζουσα βιομηχανία ένδυσης αρχίζει αργά αλλά σταθερά, να αναβιώνει με τη εμφάνιση
νέων μικρών βιοτεχνιών, κάτι που οδηγεί στη συνεχή
ζήτηση καταρτισμένων κατασκευαστών πατρόν και
έμπειρων ραπτριών. O Σχεδιαστής/τρια Μόδας έχει
κυρίαρχο ρόλο στη βιομηχανία ένδυσης, αφού αποτελεί τον κύριο συντελεστή για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης συλλογής ενδυμάτων, η οποία θα απασχολήσει την παραγωγή και θα βοηθήσει στην αύξηση των
κερδών της βιομηχανίας.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί το γεγονός, ότι ο Σχεδιαστής Μόδας εκτιμάται και είναι περιζήτητος στην κυπριακή κοινωνία τόσο στο γυναικείο, όσον και στο ανδρικό ένδυμα, όσον αφορά στη δημιουργία ιδιαίτερων
κατά παραγγελία δημιουργιών, όπως το νυφικό και το
βραδινό ένδυμα και το επίσημο κοστούμι.

Σπουδές στον τομέα του Σχεδίου Μόδας
Τα τελευταία χρόνια, τα πλείστα πανεπιστήμια και κολλέγια που προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα
εκπαίδευσης στον τομέα του σχεδιαστή Μόδας έχουν
αφουγκραστεί τις ανάγκες της εποχής όσον αφορά
στις υφιστάμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και
έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση και επανασχεδιασμό
των προσφερομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
τους. Εκπαιδευτικά προγράμματα με ενισχυμένη την
προσφορά γνώσεων όσον αφορά στην εμπορία της

Η ειδικότητα της Παραγωγής Ενδυμάτων
στη ΜΤΕΕ.
Ο σκοπός της ειδικότητας της Παραγωγή Ενδυμάτων
στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, εί¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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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.

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.
Ο πτυχιούχος σχεδιαστής μόδας μπορεί να εργαστεί
σε ατελιέ μόδας, ως στυλίστας σε περιοδικά μόδας,

¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶
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ΚΛΑ∆ΟΣ: Αισθητικής – Κομμωτικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πρακτική

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Κομμωτική
Ο κομμωτής εστιάζεται στη δημιουργία καλλιτεχνικών
χτενισμάτων, γνωρίζει τα στοιχεία που απαρτίζουν το
προφίλ του πελάτη και προτείνει ιδέες για την επιτυχία
του χτενίσματος, εφαρμόζει πολλαπλές και εξειδικευμένες κομμώσεις (κουρέματα), δίνει λύσεις και θεραπείες για προβλήματα μαλλιών, κατανοεί και αποδίδει
τις επιθυμητές αποχρώσεις μαλλιών (βαφές) και δημιουργεί τεχνητό μόνιμο χημικό κυματισμό (περμανάντ)
και χημικό ίσιωμα.
Εφαρμόζει όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, γνωρίζει τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των
μηχανημάτων (εξοπλισμού) του κομμωτηρίου, καθώς
και την τεχνολογία και σωστή χρήση των υλικών κομμωτικής. Κατέχει βασικές γνώσεις οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης κομμωτηρίου και σωστή επαγγελματική συμπεριφορά και αντιμετώπιση του πελάτη.

Νέοι/ες με φαντασία, δημιουργικές ικανότητες και
γενικότερα με ενδιαφέρον στο χώρο της μόδας, μπορούν να εξετάσουν την προοπτική για σταδιοδρομία
στο χώρο της κομμωτικής τέχνης.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στον τομέα
αυτό θα έχουν τη δυνατότητα εργοδότησης ως επαγγελματίες κομμωτές. Ο κλάδος λειτούργησε για πρώτη
φορά κατά τη σχολική χρονιά 2007 – 2008 στη Λευκωσία και τη σχολική χρονιά 2013 – 2014 επεκτάθηκε σε
όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Ο κλάδος παρουσιάζει
αυξημένη ζήτηση και ικανοποιητική απορρόφηση στην
αγορά εργασίας.
Τι είναι η ειδικότητα της κομμωτικής
Η εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου είναι σημαντικό στοιχείο για την κοινωνική και ατομική του ταυτότητα, καθώς τα μαλλιά αποτελούν βασικό στοιχείο
ομορφιάς.
Η εμφάνιση του κεφαλιού είχε και έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της οπτικής θέσης του στο ανθρώπινο σώμα.
Είναι αυταπόδεικτο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, που να μην χρειάζεται τις
υπηρεσίες του κομμωτή σε τομείς που αφορούν στην
φροντίδα, στην περιποίηση και στον καλλωπισμό του
τριχωτού της κεφαλής.
Η κομμωτική εξελίχθηκε σε τέχνη και ως επαγγελματικός κλάδος (θεωρία και πράξη) χαρακτηρίζεται από
υψηλής στάθμης αισθητική, δημιουργικότητα και καλλιτεχνική έκφραση.
¶¹¢¹ºÃÆ¸Æ¶ª »Æ¶¶

Ποια είναι η σημασία της ειδικότητας
της Κομμωτικής στην Κύπρο;
Ο χώρος της κομμωτικής δίνει έντονα το παρών του
στις μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμβάλλει
θετικά στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Πρόκειται για έναν κλάδο που στηρίζει την ευρύτερη έννοια
της μόδας, σύμφωνα με τις νέες τάσεις και δεδομένα
που διαμορφώνονται στον τόπο μας.
Η κομμωτική μπορεί να συνδυαστεί αποτελεσματικά
με τη δραστηριότητα οίκων μόδας, ινστιτούτων αισθητικής και το χώρο του θεάματος και της διαφήμισης.
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Ο ρόλος του/της κομμωτή/τριας αναγνωρίζεται όλο
και περισσότερο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών
τους στον κλάδο κομμωτικής οι τομείς είναι πολλοί:
• ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους κομμωτήριο.
• ως υπάλληλοι ή υπεύθυνοι σε μεγάλα οργανωμένα
κομμωτήρια.
• ως επαγγελματίες κομμωτές/τριες στο θέατρο, τηλεόραση, κινηματογράφο.
• στο χώρο προώθησης μόδας, όπως πασαρέλα, φωτογραφίσεις.
• ως τεχνικοί ή σύμβουλοι σε εταιρείες εισαγωγής και
σε εμπόρους εξοπλισμού και ειδών κομμωτικής.
• ως τεχνικοί ή σύμβουλοι σε βιομηχανίες παραγωγής
και προώθησης εξοπλισμού και ειδών κομμωτικής.

Σπουδές στον τομέα της κομμωτικής
Η συγκεκριμένη ειδικότητα προσφέρεται μόνο στην
πρακτική κατεύθυνση και θεωρείται ότι παρέχει ικανοποιητικά εφόδια για διεκδίκηση θέσης στην αγορά
εργασίας.
Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
σε Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.
Οι απόφοιτοι του κλάδου μπορούν να συνδυάσουν τις
σπουδές τους διευρύνοντας τις γνώσεις τους σε συναφείς κλάδους όπως την αισθητική.

Η Ειδικότητα της κομμωτικής στη ΜΤΕΕ
Σκοπός της ειδικότητας κομμωτικής πρακτικής κατεύθυνσης είναι η ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών και
μαθητριών, οι οποίοι/ες μέσα από το συγκεκριμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες, έτσι ώστε να έχουν καλύτερες και πιο άμεσες προοπτικές εργοδότησης.
Η τριβή μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα σχεδιασμού, τεχνολογίας υλικών κομμωτικής,
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας κομμωτικής, αλλά και
στην πρακτική εξάσκηση τόσο στα σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, όσο και σε εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες κομμωτηρίου, θα προσφέρουν στους
απόφοιτους ολοκληρωμένες πρακτικές και τεχνικές
γνώσεις σε όλο το φάσμα που σχετίζεται με το επάγγελμα του/της κομμωτή/τριας.
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