
 
 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ   

2019 - 2020 
 

 

ΖΗΔΡΟΣ 
 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ   

2019 - 2020 
 

 

ΖΗΔΡΟΣ ΖΗΔΡΟΣ
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 2020





3Ζήδρος

ΖΗΔΡΟΣ
Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 2020



4 Ζήδρος

Ιδιοκτήτης
Μιχάλης Μιχαηλίδης, Διευθυντής

Σύνταξη και επεξεργασία ύλης
Αντώνης Χαριλάου, Φιλόλογος

Φιλολογική Επιμέλεια - Διόρθωση κειμένων
Αντώνης Χαριλάου, Φιλόλογος
Στέλλα Μαλλοτίδη, Φιλόλογος
Μαρία Νικολαΐδου, Φιλόλογος

Επιτροπή Εκδόσεων 
Σάββας Περατικός, Β.Δ., Φιλόλογος
Ανδρούλα Ορφανού - Μπύρου, Β.Α. Μηχανικής Η/Υ 
Γεώργιος Αθηνή, Μηχανικής Η/Υ
Αντώνης Χαριλάου, Φιλόλογος
Κωνσταντίνα Παναγή, Σ.Ε.Α
Χριστόδουλος Μυλωνάς, Φιλόλογος
Στέλλα Μαλλοτίδη, Φιλόλογος
Άρης Παναγιωτίδης, Μηχανικής Η/Υ
Μαρία Νικολαϊδου, Φιλόλογος

Εξώφυλλο - Οπισθόφυλλο
Αντώνης Χαριλάου, Φιλόλογος
Γεώργιος Αθηνή, Μηχανικής Η/Υ

Φωτογραφικό υλικό
Αντώνης Χαριλάου, Φιλόλογος
Γεώργιος Αθηνή, Μηχανικής Η/Υ
Πανίκος Παναγή, Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης
Σάββας Περατικός, Β.Δ., Φιλόλογος

Σχεδιασμός - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία
Γεωργία Κωνσταντίνου - 
Α.Piastr copies and printings services ltd

Στοιχεία Επικοινωνίας
Β΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Αγίου Ανδρόνικου, 3020 Λεμεσός
Τ.Θ. 51690, 3507 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: 25 871088, 25 871089
Τηλεμοιότυπο: 25 305344
Email: tech-scholi2-lem@schools.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://tech-scholi2-lem.schools.ac.cy

Χορηγός Έκδοσης
Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων
Β΄ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού

Συντελεστές



5Ζήδρος

Χαιρετισμοί..............................................................................................................    6

Διευθυντική Ομάδα και Καθηγητικός Σύλλογος............................................................   10

Γραμματειακό - Ωρομίσθιο Προσωπικό - Κυλικείο.....................................................     11

Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων - Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο..........................     12

Σχολιατρική Υπηρεσία.............................................................................................    13

Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.................................................    14

Κλάδοι - Ειδικότητες................................................................................................   16

Εκδηλώσεις............................................................................................................    26

Αυξέντεια.................................................................................................................  32

Ευρωπαϊκά Προγράμματα.........................................................................................   34

Ημερίδες - Συνέδρια.................................................................................................  36

Κοινωνική Προσφορά................................................................................................  39

Δράσεις...................................................................................................................  45

Διαλέξεις - Σεμινάρια................................................................................................   55

Συμμετοχές - Διαγωνισμοί - Διακρίσεις.......................................................................  57

Αθλητικές Σελίδες....................................................................................................   60

Φωτογραφίες Τμημάτων Γ΄ Τάξης...............................................................................   62

Φωτογραφίες Τελειοφοίτων........................................................................................  68

ΣΑ.ΜΕ.ΤΕ.Κ. ...........................................................................................................  77

Περιεχόμενα



6 Ζήδρος

Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία να χαιρετίσω την έκδοση του περιοδικού 
«Ζήδρος» της Β΄ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γρηγόρη 
Αυξεντίου Λεμεσού, του οποίου στόχος και φέτος, όπως άλλωστε κάθε χρονιά, είναι η αποτύπωση 
της εικόνας του σχολικού έργου.

Το περιοδικό μας φέρει την ονομασία «Ζήδρος», ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε ο ήρωας 
Γρηγόρης Αυξεντίου.  Η Σχολή μας είναι το μοναδικό σχολείο της Κύπρου που φέρει το τιμημένο 
όνομα του ήρωα, προς τιμή του οποίου έχει αναγερθεί μνημείο στην κεντρική εσωτερική αυλή.  
Μέρος αυτού του έργου που αποτελεί πραγματικό κόσμημα για τη Σχολή, είναι και η προτομή του 
Γρηγόρη Αυξεντίου, του οποίου η ακτινοβολία φωτίζει και καθοδηγεί τη σχολική μας κοινότητα και 
συμβάλλει καταλυτικά στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων κάθε σχολικής χρονιάς.

Κάθε σχολική έκδοση που ανθολογεί δημιουργικές εργασίες των μαθητών/τριών, αποτελεί σημαντική 
μαρτυρία για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, που επιτελείται στη Σχολή. Η σχολική αυτή 
έκδοση αποτελεί έναν πνευματικό θησαυρό στον οποίο νοσταλγούν να ανατρέχουν κατά καιρούς οι 
ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, καθώς με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο ανακαλούν στη μνήμη τους τα 
εφηβικά τους χρόνια και την ευχάριστη μαθητική τους ζωή.

Το σχολείο, εξάλλου, δεν μπορεί παρά να είναι χώρος ελεύθερης έκφρασης, μέσα στον οποίο  
καλλιεργείται ο σεβασμός, η συνεργασία και οι καλές σχέσεις ανάμεσα σε όλη την εκπαιδευτική 
οικογένεια, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Χαιρετισμοί
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο «ΖΗΔΡΟΣ» αναδεικνύει την ερευνητική δραστηριότητα των μαθητών/τριών 
με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ταυτόχρονα με την παρουσίαση της 
δράσης των μαθητών/τριών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συνέδρια, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, εκθέσεις, 
εργαστήρια, αναδεικνύεται και η προσπάθεια για ενίσχυση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της 
παραγωγικότητάς τους, στοιχεία  απαραίτητα για την επιβίωση  και  διάκρισή τους στον κοινωνικό ιστό.

Δυστυχώς, η φετινή σχολική χρονιά μας επιφύλαξε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο,  την αναστολή λειτουργίας 
των σχολείων στις 13 Μαρτίου λόγω της παγκόσμιας επιδημίας του κορωνοΐού. Λόγω του γεγονότος 
αυτού, ακυρώθηκαν πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις, όπως αυτές των ενδοσχολικών εθνικών 
εορτασμών της 1ης Απριλίου και της 25ης Μαρτίου. Ακολούθησε η ακύρωση της δεύτερης σχολικής 
εκδρομής και της ημέρας ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ακυρώθηκε, επίσης, η θεατρική παράσταση της 
Σχολής μας , καθώς και η συμμετοχή μας σε πολλούς Παγκύπριους σχολικούς διαγωνισμούς, αλλά και σε 
ευρωπαϊκές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ακυρώθηκαν οι φωτογραφίσεις 
των τμημάτων καθώς και του Καθηγητικού Συλλόγου, οι οποίες, ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν 
την επόμενη εβδομάδα. Όμως, με την επιστροφή των μαθητών της Γ΄ τάξης, πραγματοποιήθηκε η 
φωτογράφιση των μαθητών μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

Παρόλα αυτά, εμείς προχωρήσαμε στην έκδοση του περιοδικού αυτού γιατί το θεωρούμε χρέος μας προς 
όλα τα παιδιά της Σχολής. Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν στην καλαίσθητη και μελετημένη έκδοση του 
περιοδικού που ήταν αποτέλεσμα σκληρής και συλλογικής εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω 
στο Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων, τόσο γιατί στάθηκε αρωγός σε όλες τις προσπάθειες για την 
εύρυθμη λειτουργία της Σχολής μας, όσο και για την πολύτιμη οικονομική βοήθεια για την έκδοση του 
περιοδικού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να απευθύνω στην αγαπητή συνάδελφο, Βοηθό Διευθύντρια του κλάδου της 
Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής κα Μαρία Γιούφκα, η οποία συμπληρώνει φέτος την επαγγελματική 
της σταδιοδρομία λόγω αφυπηρετήσεως. 

Είμαι βέβαιος ότι το πλούσιο περιεχόμενο του σχολικού μας περιοδικού θα αποτελέσει σημείο αναφοράς 
και αναστοχασμού για όλους μας και, ιδιαίτερα, για τους φετινούς μας τελειόφοιτους.

Μιχάλης Μιχαηλίδης

Χαιρετισμοί
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Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που χαιρετίζω τη φετινή έκδοση 
του περιοδικού της Β΄ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού για τη σχολική χρονιά 
2019 - 2020. Μέσω του περιοδικού, προβάλλεται το έργο των μαθητών 
και μαθητριών της Σχολής, καθώς και η ικανότητά τους να φέρνουν εις 
πέρας τους στόχους τους, μέσα από τη δημιουργική τους σκέψη και 
την εξεύρεση καινοτόμων και εναλλακτικών ιδεών και λύσεων. Έτσι, 
παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο το αξιόλογο έργο που επιτελείται 
στις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΤΕΣΕΚ) της Κύπρου.Τα τελευταία χρόνια, η κοινωνία αναγνωρίζει 
ολοένα και περισσότερο ότι το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 
στην ποιοτική αναβάθμιση της Βιομηχανίας μας και στην ανάπτυξη 
μίας βιώσιμης οικονομίας. Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, ένας από τους πυλώνες του ΣΤΕΕΚ, αποτελεί διαχρονικά 
μία υποσχόμενη επιλογή, που μπορεί να προσφέρει στους απόφοιτους 
πολλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και επιτυχίας, 
αλλά και πολλές δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. 
Δεν είναι τυχαίο που χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία, οι οποίες έχουν πολύ επιτυχημένα συστήματα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, είναι μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας 
στην Ευρώπη. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση, αναβάθμιση και ανοδική πορεία της δημόσιας Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Κύπρου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται πιο 
αποτελεσματικά στην αποστολή της, αλλά και στις προσδοκίες της κοινωνίας μας. Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την περαιτέρω 
αναβάθμιση του ΣΤΕΕΚ, έχει υλοποιήσει κατά τη σχολική χρονιά 2019 - 2020 ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών 
πολιτικών και καινοτομιών, όπως είναι η δημιουργία και εισαγωγή νέων κλάδων και ειδικοτήτων, καθώς και 
η ίδρυση και λειτουργία τριών νέων Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) 
στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας έχει δρομολογήσει την ανέγερση νέων υποδομών και την επέκταση υφιστάμενων, ώστε να 
φιλοξενήσουν νέα προγράμματα και επιπρόσθετους/ες μαθητές/τριες, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων 
θέσεων στις ΤΕΣΕΚ, ιδιαίτερα σε κλάδους οι οποίοι έχουν μεγάλη ζήτηση.  

Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους/τις μαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν με ζήλο και συνέβαλαν στην ετοιμασία του περιοδικού. Η Διεύθυνσή μας, αλλά και 
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας γενικότερα, στηρίζουν διαχρονικά τις προσπάθειες 
για προβολή του σημαντικού και αξιόλογου έργου που επιτελείται στις ΤΕΣΕΚ. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι είμαστε 
υπερήφανοι για τα επιτεύγματα των μαθητών και μαθητριών μας, τόσο τα κοινωνικά όσο και τα επαγγελματικά.  
 
Συγχαρητήρια και ευχές για κάθε επιτυχία στο έργο που επιτελείτε.

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Χαιρετισμοί
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Είναι με ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και υπερηφάνεια που 
χαιρετίζω την παρούσα έκδοση του περιοδικού «Ζήδρος», 
της Β΄ Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού 2019 - 2020. Η φετινή 
σχολική χρονιά ήταν μια χρονιά δύσκολη για όλους μας. Η σχολική 
χρονιά 2019 - 2020, ξεκίνησε με την εφαρμογή των τετραμήνων. 
Σε πρώτη φάση, ο θεσμός των τετραμήνων εφαρμόστηκε για την 
Α΄ τάξη. Υπήρξαν πολλά προβλήματα ως προς την υλοποίηση 
και εφαρμογή του θεσμού των τετραμήνων, τόσο από πλευράς 
καθηγητών και μαθητών όσο και από πλευράς γονέων. 
Εμείς, οι οργανωμένοι γονείς, βλέποντας τα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή των τετραμήνων, 
μπήκαμε σε διάλογο με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς 
και εισηγηθήκαμε κάποιες βελτιώσεις στο Υπουργείο Παιδείας 
ώστε να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν. 
Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας πήραμε διαβεβαιώσεις και 
υποσχέσεις ότι θα δοθεί χρόνος για την βελτίωση του θεσμού 
των τετραμήνων και ότι θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 
ώστε να λειτουργήσει ο θεσμός προς όφελος των μαθητών αλλά και για μια πιο ποιοτική εκπαίδευση.  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τιμήσαμε στη Σχολή μας με μια μεγαλειώδη εκδήλωση τη μνήμη του 
ήρωα, του οποίου η Σχολή μας φέρει το όνομα του, Γρηγόρη Αυξεντίου. Στο σημείο αυτό, εκ μέρους του 
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια τόσο στη Διεύθυνση της 
Σχολής όσο και στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συνέβαλαν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.

Δυστυχώς, στις αρχές Μαρτίου, είχαμε την ατυχία να ζήσουμε την επιδημία του κορωνοϊού. Η κοινωνία 
μας έμεινε σπίτι, οι περισσότερες επιχειρήσεις έκλεισαν, όπως επίσης και τα σχολεία μας. Οι εκπαιδευτικοί 
μας, συνέχισαν το εκπαιδευτικό τους έργο με τη διδασκαλία μέσω του διαδικτύου προς τους μαθητές 
μας, για τη σωστή εκπαίδευσή τους. Εμείς, οι γονείς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους 
εκπαιδευτικούς που και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες βοήθησαν στον μέγιστο βαθμό τα παιδιά μας.
 
Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα τον Διευθυντή της Σχολής μας, κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη, για το υπέρμετρο ενδιαφέρον και ζήλο που 
επιδείκνυε και επιδεικνύει για το καλό των μαθητών μας, της Σχολής μας, των καθηγητών αλλά και για την 
άψογη συνεργασία που είχαμε καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ευχαριστίες επίσης θα ήθελα να 
δώσω, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και προσωπικό της Σχολής που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής μας, για τη 
βοήθεια και τη συνεργασία που είχαμε για την προάσπιση των συμφερόντων των μαθητών μας μέσα σε 
ένα ομαδικό πνεύμα αλληλοσεβασμού και αλληλοεκτίμησης. Ευχαριστώ επίσης, τις υπόλοιπες Τεχνικές 
Σχολές της πόλης μας, αλλά και την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών 
Σχολών, που αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, για την προβολή των Τεχνικών Σχολών.
 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές της Σχολής μας και ιδιαίτερα τους τελειόφοιτους μας, 
καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στη ζωή τους, στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο.

Αντώνης Λαμάρης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Χαιρετισμοί
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ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Μιχάλης Μιχαηλίδης, Διευθυντής

Ευστάθιος Ιωαννίδης, Β.Δ.Α΄
Νίκος Νικολάου, Β.Δ.Α΄

Μαρία Γιούφκα Ιωάννου, Β.Δ.
Κυριακή Παναγή, Β.Δ.

Σάββας Περατικός, Β.Δ.

Διευθυντής 
Μιχάλης Μιχαηλίδης, 
(Ηλεκτρολογίας) 

Θεολόγοι
Δρ. Ανδρέας Φούλιας, Β.Δ.
Μιχαέλλα Παύλου

Φιλόλογοι
Σάββας Περατικός, Β.Δ.
Μαρίνα Ζέινεχ
Γιαννούλα Καλλινίκου
Στέλλα Μαλλοτίδη
Βαρβάρα Μελαναρκίτη
Χριστόδουλος Μυλωνάς
Μαρία Νικολαΐδου
Γεώργιος Ρούσσος
Αντωνάκης Χαριλάου

Μαθηματικοί
Κυριακή Παναγή, Β.Δ.
Στέλιος Αβραάμ
Χριστιάνα Αντωνίου
Μυροφόρα Λοϊζίδου
Ιφιγένεια Σωφρονίου
Δρ. Ιωάννης Φοινίκεττος

Φυσικοί
Κατερίνα Αδάμου
Νατάσα-Ρεβέκκα Θεοδοσίου
Αχιλλέας Καπαρτζιάνης
Δημήτρης Νικολάου

Χημικός
Χρύσης Παττίχης

Δρ. Ανδρέας Φούλιας, Β.Δ.
Ανδρούλα Ορφανού – Μπύρου, Β.Δ.

Αγγλικών
Γεωργία Καλογήρου
Παναγιώτα Ρήγα
Μαρία Νικολάου-Κουλλαπή

Γαλλικών
Δρ. Δόμνα Μωυσέως

Φυσικής Αγωγής 
Μαρία Χριστοφή, Β.Δ.
Κωνσταντίνος Γεωργίου

Μουσικής 
Θέμις Βασιλείου

Σ.Ε.Α
Κωνσταντίνα Παναγή

Αρχιτεκτονικής & Πολιτικής 
Μηχανικής  
Μαρία Γιούφκα - Ιωάννου, Β.Δ.
Ρούλα Γιάννακα
Δρ. Ανδρέας Δημοσθένους
Μάριος Ευσταθίου
Ειρήνη Λουκαΐδου
Ελένη Πισιάρα

Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών
Ευστάθιος Ιωαννίδης, Β.Δ.Α΄
Νίκος Νικολάου, Β.Δ.Α΄
Ανδρούλα Ορφανού-Μπύρου, Β.Δ.
Παύλος Συμεού, Β.Δ.
Ανδρέας Σωκράτους, Β.Δ.
Παναγιώτης Αβραάμ
Γεώργιος Αθηνή

Μαρία Χριστοφή, Β.Δ.
Ανδρέας Σωκράτους, Β.Δ.

Παύλος Συμεού, Β.Δ.

Παύλος Αριστοδήμου
Γρηγόρης Βασιλείου
Χριστόδουλος Γιαννακού
Χριστάκης Γιασκούρης
Μάριος Ζήνωνος
Μαρίνος Κακαθύμης
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Κυριάκος Μήλλιος
Δρ. Νίκος Μυλωνά
Άρης Παναγιωτίδης
Άριστος Πασιάς
Γιαννάκης Σωκράτους
Χριστιάνα Χαραλάμπους
Αντώνης Χριστοδουλίδης

Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μυριάνθης Μυριάνθους 
(Διακοσμ.)
Στέλλα Ιακωβίδου (Ένδυσης)      
Χριστίνα Ιακώβου (Ένδυσης)
Σάββας Βρακάς (Επιπλ.Ξυλ.)
Ανδρέας Ιωάννου (Επιπλ.Ξυλ.)
Μάριος Μανιώρης (Επιπλ.Ξυλ.)

Μηχανολογίας
Νίκος Σάββα

Αισθητικής - Κομμωτικής
Σούλα Γεωργίου – Τρισελιώτου
Άντρη Μουστερή
Παρασκευή Ιωάννου-Αριστείδου
Μάριος Νικολαΐδης

Διευθυντική Ομάδα - Καθηγητικός Σύλλογος
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Γραμματειακό Προσωπικό

• Αγγελική Δημητρίου
• Μαρίνα Ζήνωνος – Χαραλάμπους
• Μαρία Λοϊζου

Υπεύθυνη αποθήκης

• Λουκία Χαραλάμπους

Υπεύθυνη Φωτοτυπικών

• Κατερίνα Θεμιστοκλέους

Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό

• Πανίκος Παναγή
• Σέργιος Σεργίου
• Γιαννούλα Όθωνος
• Μαργαρίτα Πηλλακούρη
• Μαριαλένα Χριστοφή
• Θεογνωσία Δημητρίου
• Παντελίτσα Σάββα

Διαχειριστής Κυλικείου Σχολής

• Γιάννης Χατζηττοφής

Βοηθός Κυλικειάρχη

• Νίκη Δημητρίου

Γραμματειακό - Ωρομίσθιο Προσωπικό - Κυλικείο
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Αντώνης Λαμάρης, Πρόεδρος

Στεφανία Παναγιώτου, Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Κυριάκου, Γραμματέας

Πόπη Μηλιάτη, Β. Γραμματέας

Δημήτρης Αντωνίου, Ταμίας

Χρυσόστομος Πετρή, Β. Ταμίας

                             
Άντρη Αντρέου             
Άντρη Χριστοδούλου                        
Ανδρέας Κλεάνθους              
Άννα Αλεξάνδρου              
Antonella Vurruso             

Γεωργία Λειβαδιώτου                         
Γεωργία Καραϊσκάκη                         
Γιώργος Μάρκου         
Γιώτα Κωνσταντινίδη
Δήμητρα Κοκκόνια
         
Ελένη Βασιλείου         
Λίτσα Ιωάννου 

        
Μαρία Κατσιάμη                    
Μενέλαος Ευριπίδου        
Νίκη Αντωνίου 
        
Ξένια Σταύρου         
Παύλος Ζορνάς         
Περικλής Χαραλάμπους        
Πόπη Γεωργιάδου         
Στέλιος Στυλιανίδης 
        
Στέλιος Κουππής         
Φανή Σοφοκλέους         
Χριστόδουλος Χαραλάμπους     
Χριστάκης Χριστοφόρου       
Χρύσω Ηροδότου         

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Μέλος

Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων

Το εκλογικό τους δικαίωμα άσκησαν οι μαθητές της Σχολής μας, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, προκειμένου 
να αναδείξουν τα Μαθητικά τους Συμβούλια. Στις 2 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές των 
Μαθητικών Συμβουλίων για την ανάδειξη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου, του οποίου η σύνθεση 
καταρτίστηκε στις 4 Οκτωβρίου 2019 και το οποίο θα εκπροσωπεί τους μαθητές της Σχολής μας.

Σύνθεση Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου: 
 

Πρόεδρος: 
Αντιπρόεδρος:

Γραμματέας:
Ταμίας:

Σύμβουλοι:

Προκοπίου Αιμίλιος (ΚΚ3)
Σάββα Μάριος (ΘΗΥ3)
Ανδρεάδης Λεύκιος (ΘΗΨ3)
Ιακώβου Αχιλλέας (ΚΚ2)
Εφραιμίδης Αλέξανδρος (ΕΞ1)
Νικολάου Γιώργος (ΘΗΨ1)
Ναδιώτης Χαράλαμπος (ΘΗΨ2).

Συντονιστής των μαθητικών εκλογών: κ. Στάθης Ιωαννίδης, Β.Δ.Α΄ (Μηχανικής Η/Υ).
Γενική εποπτεία: κ. Στάθης Ιωαννίδης, Β.Δ.Α΄ (Μηχανικής Η/Υ).

Εκλογές Μαθητικών Συμβουλίων - Κ.Μ.Σ



13Ζήδρος

Ως εκπρόσωποι του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου της Σχολής μας στην Επαρχιακή Συντονιστική 
Επιτροπή Μαθητών (Ε.Σ.Ε.Μ.) εξελέγησαν οι: Σάββα Μάριος (ΘΗΥ3) και Ιακώβου Αχιλλέας (ΚΚ2). 
Επίσης, ο μαθητής Σάββα Μάριος (ΘΗΥ3), στις εκλογές που διενέργησε η Ε.Σ.Ε.Μ. στις 10 Οκτωβρίου 
2019, εξελέγη γραμματέας.

Ειρήνη Καλλίνου

Σχολιατρική Υπηρεσία

Η Σχολιατρική Υπηρεσία υπάγεται στις Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Η 
λειτουργία της Σχολιατρικής Υπηρεσίας ξεκίνησε με υπουργική 
απόφαση από το 1976. Έκτοτε   στελεχώθηκαν όλα τα 
σχολεία από Σχολίατρους ( γενικούς ιατρούς,παιδιάτρους) και 
Επισκέπτες/πτριες Υγείας. 

Στόχοι της Σχολιατρικής Υπηρεσίας είναι:

• Η έγκαιρη ανίχνευση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση 
προβλημάτων υγείας των παιδιών στο περιβάλλον του 
σχολείου.

• Η ανάπτυξη υγιών στάσεων και συμπεριφορών στα παιδιά.

• Η διασφάλιση υγιεινών περιβαλλοντικών συνθηκών στον 
σχολικό χώρο.

• Η πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.

Λειτουργοί της Σχολιατρικής Υπηρεσίας της Β΄ ΤΕΣΕΚ Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού για τη φετινή σχολική 
χρονιά, ήταν η σχολίατρος Δόκτωρ Ζωή Ανδρονίκου και η Επισκέπτρια Υγείας  Ειρήνη Καλλίνου. Οι 
στόχοι της υπηρεσίας μας εκπληρώθηκαν σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, το εκπαιδευτικό 
και το γραμματειακό προσωπικό.

Μέσα στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εξετάσεις, 
προσυμπτωματικά test και προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας. Πιο αναλυτικά, έγινε 
η γενική ιατρική εξέταση των μαθητών της Α΄ τάξης και όλων των αθλητών που συμμετείχαν 
σε διάφορα αθλήματα (στίβο, ανώμαλο δρόμο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, ποδόσφαιρο 
και κολύμβηση). Στην Α΄ τάξη στον κλάδο ηλεκτρολογίας έγινε τεστ αχρωματοψίας. Κατά τη 
διενέργεια των προσυμπτωματικών test και των προληπτικών εξετάσεων, αν οποιοδήποτε εύρημα 
παρεξέκλινε από τα φυσιολογικά όρια, τότε γινόταν η παραπομπή του παιδιού σε ειδικούς ιατρούς. 

Τα προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων που βοηθούν στην ανάπτυξη υγιών στάσεων και συμπεριφορών από τα παιδιά. Στο σχολείο 
πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγής υγείας:«HIV, AIDS», στην Α΄ τάξη και  το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγής υγείας «Μαθαίνω για την αντισύλληψη και τα  σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα» στην Β΄ τάξη.
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Με τον όρο «συμβουλευτική» αναφερόμαστε στην επιστήμη 
η οποία στοχεύει να προσφέρει σ’ ένα άτομο εξειδικευμένη 
βοήθεια και στήριξη, έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα / 
δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή του.
Η Επαγγελματική Αγωγή είναι μια μακρόχρονη διαδικασία 
που πρέπει να αρχίζει από νωρίς στη ζωή του ατόμου.

Βοηθά τους νέους να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητές 
τους, όπως επίσης και να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες για τη λήψη των καταλληλότερων, για τον εαυτό 
τους, αποφάσεων, όσον αφορά στις εκπαιδευτικές και τις 
επαγγελματικές τους επιλογές.

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου 
μέσα στον οποίο ζούμε τόσο σε κοινωνικοοικονομικό όσο και 
σε πολιτισμικό επίπεδο, απαιτούν αυξημένη παροχή βοήθειας 
προς τους μαθητές, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
τη ζωή με περισσότερα εφόδια και συνεπώς με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας σε όλους τους τομείς. 
Η ανάγκη για Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή είναι πλέον απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του ανθρώπου, αφού συχνά καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για θέματα προσωπικά και 
επαγγελματικά.

Αποστολή Γραφείου Σ.Ε.Α.

Αποστολή του Γραφείου Σ.Ε.Α. είναι να βοηθήσει όσους απευθύνονται κοντά του για βοήθεια, στους πιο 
κάτω τομείς:

• Αυτογνωσία: Γνώση του εαυτού, εντοπισμός και κατανόηση ατομικών ικανοτήτων, κλίσεων, δεξιοτήτων, 
ενδιαφερόντων, αξιών, ανάπτυξη αυτοσεβασμού και αυτοπεποίθησης.

• Αυτοπραγμάτωση: Αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων, κλίσεων, ενδιαφερόντων.

• Λήψη ορθολογιστικών, προσωπικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μέσα από την 
απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αποτελεσματικής χρήσης 
των κατάλληλων πληροφοριών.

Υπηρεσίες / Δράσεις που προσφέρθηκαν

Για την επίτευξη της αποστολής του Γραφείου Σ.Ε.Α., η καθηγήτρια Σ.Ε.Α. της Σχολής μας, κ. Κωνσταντίνα 
Παναγή-Χρυσάνθου, πρόσφερε τις ακόλουθες υπηρεσίες και δράσεις:

• Πραγματοποίησε ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις για προσωπικά, κοινωνικά και γενικά εκπαιδευτικά/
επαγγελματικά θέματα που απασχολούν τους μαθητές.

•  Πραγματοποίησε το Εργαστήρι του Σωστού Τρόπου Μελέτης, ατομικά, με ορισμένους μαθητές μετά 
από δικό τους αίτημα αλλα και σε τμήματα, για βελτίωση της μαθησιακής τους εικόνας και επίδοσης. 

•  Παρείχε εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση και εξέδωσε έντυπο υλικό για διάφορα θέματα.

•  Πραγματοποίησε επισκέψεις σε τμήματα και συζήτησε με τους μαθητές, κυρίως για θέματα που αφορούν 
τη σχολική τους ζωή.

Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.)
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Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.)

• Διοργάνωσε διαλέξεις που απευθύνονταν σε μαθητές και γονείς. Για τους μαθητές της Α΄ τάξης, έγιναν 
πρωινές ενημερώσεις στα τμήματά τους, για τα επιλεγόμενα μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν στη Β΄ 
και στη Γ΄ τάξη. Πραγματοποίησε επίσης βραδινή παρουσίαση για τους γονείς των μαθητών της Α΄ τάξης 
με το ίδιο θέμα. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ενημερώθηκαν σε πρωινό χρόνο,  για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 
2019 και για τις επιλογές των σπουδών τους. Η καθηγήτρια Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε βραδινή παρουσίαση 
στο χώρο του σχολείου για τους γονείς της Γ΄ τάξης.

• Κλήθηκε να παρουσιάσει την Τεχνική Σχολή, στο θέατρο της  Α΄ Τεχνικής Σχολής, για όλους τους γονείς 
των μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου της Επαρχίας Λεμεσού.

• Παρείχε τηλεφωνική και διαδικτυακή πληροφόρηση.

• Διοργάνωσε μήνα ανοικτού σχολείου. Μαθητές Γυμνασίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη 
Σχολή μας, να περιηγηθούν στους χώρους της και να παρακολουθήσουν ελεύθερα τα μαθήματα και 
τις δραστηριότητές της, με σκοπό τη γνωριμία με το πρόγραμμα της Τεχνικής Σχολής, αλλά και τον 
σχηματισμό προσωπικής άποψης.

• Συνεργάστηκε με διάφορους φορείς, όπως για παράδειγμα τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την 
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων, τη Συνδετική 
Λειτουργό της Σχολής κ.τ.λ. για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων.

Κωνσταντίνα Παναγή Χρυσάνθου 
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ΚΛΑΔΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Στις 10 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε δημιουργικό εκπαιδευτικό εργαστήρι και ενημερωτική επίσκεψη 
στο Alexander College στη Λάρνακα, στα οποία συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων ΕΕ1 
και ΕΕ3 του Κλάδου Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ειδικότητας Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενδυμάτων.  Τους 
μαθητές συνόδευσαν οι Εκπαιδεύτριες της Ειδικότητας κ. Χριστίνα Ιακώβου και η κ. Στέλλα Ιακωβίδου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές/τριες της  Α΄ τάξης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
μία σύντομη ενημέρωση η οποία αφορούσε τους διάφορους κλάδους που προσφέρει το κολλέγιο.

Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης συναντήθηκαν στο Τμήμα του τομέα Μόδας, με τον Ακαδημαϊκό κ. Παντελή 
Παντελή, υπεύθυνο του Fashion Design Department του Alexander College και συμμετείχαν σε ένα 
εποικοδομητικό δημιουργικό και πειραματικό εργαστήρι, με θέμα την τεχνική του «moulage».

Ακολούθως, οι μαθητές/ήτριες μας συναντήθηκαν με τρεις απόφοιτες μαθήτριες της Σχολής μας, από 
την Ειδικότητα Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενδυμάτων, φοιτήτριες του Alexander College, στον τομέα 
του Fashion Design και υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση. Επιπρόσθετα, είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν τις σχεδιομελέτες και τα εικαστικά αρχεία των φοιτητών, την εξέλιξη και την πρόοδό 
τους. Αξιοσημείωτο δε, ήταν το γεγονός ότι οι φοιτήτριες, μας είχαν εξηγήσει πως από την αρχή των 
σπουδών τους αντιμετώπισαν με μεγάλη ευκολία τα εξειδικευμένα μαθήματα του τομέα Fashion Design 
στο Κολλέγιο, καθώς αυτό οφειλόταν στην άψογη προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια της μαθητικής 
τους διαδρομής, ως μαθήτριες στην Ειδικότητα Σχεδιασμού και Κατασκευής Ενδυμάτων, στη Β΄ ΤΕΣΕΚ 
Γρηγόρη Αυξεντίου Λεμεσού, όπου είχαν αποκτήσει πολύτιμα εφόδια, με απεριόριστες δεξιότητες και 
γνώσεις, τόσο στον εικαστικό και τον καλλιτεχνικό τομέα όσο και στο δημιουργικό ορίζοντα της Μόδας.

Ο Ακαδημαϊκός κ. Παντελή Παντελή, υπεύθυνος του Fashion Design Department του Alexander College, 
παρουσιάζει την τεχνική του «moulage» και οι μαθητές/τριες μας συμμετέχουν ενεργά.  

Κλάδοι - Ειδικότητες
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Η διετής φοιτήτρια και απόφοιτη της Σχολής μας Γεωργία Πέτρου, παρουσίασε στους μαθητές/τριες 
μας το εικαστικό της αρχείο, που αφορούσε στη διερεύνηση της θεματικής επιλογής της, με σκοπό το 
σχεδιασμό συλλογής ενδυμάτων.

Παρουσίαση της πειραματικής προσέγγισης από τη διετή φοιτήτρια Γεωργία Πέτρου, απόφοιτη μαθήτρια 
της Σχολής μας. Η Γεωργία επεξήγησε τη διαδικασία ανάπτυξης και δημιουργίας στο εικαστικό της αρχείο, 
όσον αφορά στη διερεύνηση του θέματος, την έμπνευση και το σχεδιασμό ανάπτυξης της συλλογής 
ενδυμάτων.

Κλάδοι - Ειδικότητες
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Συνέντευξη με τον Κύπριο Σχεδιαστή Μόδας, κ. Τρύφωνα Μοδέστου, κατά την περίοδο της 
πανδημίας του κορωνοϊού (covid 19)

Η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού (covid 19) στην Κύπρο, κίνησε το ενδιαφέρον του γνωστού και 
ταλαντούχου Κύπριου Σχεδιαστή Μόδας, κ. Τρύφωνα Μοδέστου.

Ο Σχεδιαστής Μόδας, κ. Τρύφωνας Μοδέστου, επιθυμώντας να συμβάλει ενεργά κατά την περίοδο 
της πανδημίας, εμπνεύστηκε με ιδιαίτερο, ελκυστικό και δημιουργικό τρόπο, σχεδιάζοντας μία 
καινοτόμα επίκαιρη κολεξιόν από «Μάσκες Προστασίας 2020 & custom-made - επί παραγγελία», οι 
οποίες προωθήθηκαν στο λιανικό εμπόριο της αγοράς Μόδας, και προορίζονταν για τους σύγχρονους 
καταναλωτές.  

Οι «Μάσκες Προστασίας by Tryfonas Modestou», είναι κατασκευασμένες από εξειδικευμένα υφάσματα 
υψηλής προστασίας, ενώ παράλληλα συνδυάζονται ελκυστικά με τα καθημερινά ενδύματα καθώς και 
με αυτά της υψηλής ραπτικής για τις επίσημες εμφανίσεις των πελατών. Στην εξωτερική τους εμφάνιση 
χρησιμοποιούνται διαφορετικού τύπου υλικά και χρωματισμοί, ανάλογα με τις επιθυμίες των πελατών.

Στις ακόλουθες φωτογραφίες παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα από την κολεξιόν «Μάσκες Προστασίας» 
και επίσης, τμήματα από τη βιτρίνα του οίκου του Σχεδιαστή Μόδας, κ. Τρύφωνα Μοδέστου. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Τρύφωνα Μοδέστου, για τη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει, καθώς 
και για το φωτογραφικό του υλικό, της κολεξιόν «Μάσκες Προστασίας 2020».

Τη συνέντευξη από τον κ. Τρύφωνα Μοδέστου ανέλαβε η μαθήτρια Μυρίζη Παναγιώτα (ΕΕ3).

Κλάδοι - Ειδικότητες
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Το περιβάλλον της Μόδας και το εμπόριο λιανικής πώλησης

Το περιβάλλον της Μόδας αποτελεί μέρος ενός μεγάλου κοινωνικού και πολιτισμικού φαινομένου το οποίο 
είναι γνωστό ως το «Σύστημα Μόδας» (Fashion System), μια έννοια που συμπεριλαμβάνει εκτός από τη 
Μόδα, την τέχνη, την εικαστική δημιουργία της Μόδας, την παραγωγή ενδυμάτων καθώς και το πλαίσιο 
της Αγοράς.  

Για τη δημιουργία του περιβάλλοντος της Μόδας συμβάλουν σημαντικά οι Σχεδιαστές Μόδας, οι 
παραγωγοί των ενδυμάτων, οι έμποροι λιανικής πώλησης των ενδυμάτων οι οποίοι αποτελούν το 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους παραγωγούς και καταναλωτές, οι καταναλωτές, οι οποίοι επιλέγουν, 
αγοράζουν και χρησιμοποιούν τα ενδύματα, καθώς επίσης και η επικοινωνιακή προώθηση της Μόδας, η 
οποία συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη Μόδα. 

Το λιανικό εμπόριο των προϊόντων ένδυσης, άρχισε στα μέσα του 18ου  αιώνα, κατά τη διάρκεια της 
βιομηχανικής επανάστασης η οποία συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και δημιούργησε 
τη δυνατότητα παραγωγής ενδυμάτων σε μεγάλες ποσότητες σε γρήγορο ρυθμό. Το γεγονός αυτό, είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, τόσο στο γενικό εμπόριο, όσον και 
στην ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου στον τομέα της Μόδας.

Μάθημα: Σχέδιο Μόδας ΙΙ

«Πίνακας Έμπνευσης» για τη δημιουργία γυναικείας συλλογής ενδυμάτων, 

«Άνοιξη – Καλοκαίρι 2020», εργασία της μαθήτριας Τζιουμποταρίου Φλωρεντίνας (ΕΕ3).

Κλάδοι - Ειδικότητες
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 Η διάσημη Μπουτίκ 
της Ρόουζ Μπερτίν , 1770                              

Κατάστημα υφασμάτων 1809

Η εφεύρεση της ραπτομηχανής από τον Elias Howe το 1846, αποτέλεσε την εναρκτήριο δύναμη για τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη των βιομηχανιών ένδυσης, επιτρέποντας στους παραγωγούς ενδυμάτων τη 
μαζική παραγωγή των προϊόντων σε ταχύ ρυθμό, συμβάλλοντας στον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου. 

Αρχικά, μόνο οι εύπορες οικογένειες διέθεταν τα χρήματα για την κατασκευή πολυτελών ενδυμάτων. Τα 
ενδύματα κατασκευάζονταν επί παραγγελία στους πελάτες από τους σχεδιαστές και τους ράφτες, σε 
υφάσματα που οι ίδιοι επέλεγαν, έχοντας τη δυνατότητα να προμηθεύονται, αγοράζοντάς τα από τα ράφια 
των παντοπωλείων της εποχής εκείνης.

Στα τέλη του 18ου αιώνα ξεκίνησε η λειτουργία των εξειδικευμένων κεντρικών καταστημάτων, τα οποία 
περιόριζαν τα προϊόντα που διέθεταν προς πώληση, σε μια μόνο κατηγορία αγαθών. Παραχωρήθηκε έτσι 
η ευχέρεια στους καταναλωτές να επισκέπτονται κάθε φορά ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο κατάστημα, 
με σκοπό να ικανοποιήσουν τη συγκεκριμένη καταναλωτική τους επιθυμία.

Η ραγδαία τεχνολογική αναβάθμιση των μεταφορικών μέσων, καθώς επίσης και της παραγωγικής 
διαδικασίας, συντέλεσαν στη δημιουργία μιας δυναμικής και αναπτυξιακής πορείας στην αγορά Μόδας, 
αφού παρέχονταν γρήγορες και αποτελεσματικές ευκαιρίες αγοραπωλησίας των σχετικών προϊόντων. 
Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών στα κέντρα των πόλεων, μετάτρεψε τις συνήθειες των καταναλωτών σ’ 
ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής τους ζωής που αφορούσε στις αγορές τους, Το οπτικό εμπόριο 
καθώς και η διαδικασία αγοράς των αγαθών, μετατράπηκε σε μια πολιτιστική δραστηριότητα, έχοντας 
ως αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση αρκετών πολυτελών καταστημάτων σε διάφορες κομψές αστικές 
περιοχές.

Το Πολυκατάστημα Le Bon Marche, 
1851

Το πολυκατάστημα 
Selfridges που άνοιξε τις 
πόρτες του στο κοινό το 
1909 με την υπόσχεση 
να προσφέρει στον 
καταναλωτή μια 
μοναδική ευχάριστη 
εμπειρία.

Κλάδοι - Ειδικότητες
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Τον 20ον αιώνα, μεταξύ των δεκαετιών 1940 και 1970, ξεκίνησαν να εμφανίζονται τα τεράστια «κλειστά» 
εμπορικά κέντρα. Το πρώτο κλειστό και κλιματικά ελεγχόμενο εμπορικό κέντρο, άνοιξε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής το 1956. Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι τη δεκαετία του 1990, εμφανίστηκαν στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου της Μόδας, διάφορες μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα 
το Zara και το Η&Μ, τα οποία σημειώνουν ακόμη τεράστια επιτυχία προσφέροντας στο καταναλωτικό 
κοινό «Γρήγορη Μόδα» (Fast Fashion) σε τιμές προσιτές.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται η επανάσταση του 21ου αιώνα, καθώς η εισαγωγή του έχει ανατρέψει 
εντελώς τις συνήθειες των καταναλωτών και επίσης συνέβαλε στην άρση των διεθνών συνόρων. 

Οι αγορές «μέσω του διαδικτύου», είναι ένα σύγχρονο παγκόσμιο φαινόμενο και προσφέρει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να ψωνίζουν από τον ιδιωτικό τους χώρο ή από οπουδήποτε βρίσκονται, τα 
προϊόντα που επιθυμούν από διάφορα καταστήματα ή από διάφορες εμπορικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Οι έμποροι Μόδας με τη βοήθεια του Μάρκετινγκ ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται άμεσα στις 
ταχύτατες εναλλαγές του λιανικού εμπορίου της Μόδας, έχοντας ως κύριο σκοπό τους την πρωτοπορία 
και την επικράτησή τους, καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του έντονου συναγωνισμού, ο 
οποίος δημιουργείται σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Το λιανικό εμπόριο θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας για το περιβάλλον της Μόδας, αφού 
παρουσιάζεται από τους ειδικούς αναλυτές ως το «πρόσωπο της Μόδας».  Αποτελεί το μηχανισμό με 
τον οποίο μεταφέρονται τα προϊόντα και οι τάσεις της Μόδας στους καταναλωτές. Επιτυγχάνεται σε μικρό 
χρονικό διάστημα η άμεση ανατροφοδότηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού στις επιχειρήσεις 
Μόδας καθώς αυτές χρησιμοποιούν τις αναπτυγμένες τεχνολογικές εφαρμογές πληροφόρησης.
 
Σημαντική πηγή αξιολόγησης των εμπορικών και των προωθητικών διαδικασιών στον τομέα του εμπορίου 
της Μόδας, αποτελούν οι πληροφορίες και τα σχόλια τα οποία προέρχονται εκ μέρους των καταναλωτών, 
καθώς αποσκοπούν στη βελτίωση των προϊόντων, στην επικύρωση των τάσεων και των προτιμήσεων 
των καταναλωτών και στην  άμεση αντίδραση των βιομηχανιών ένδυσης, αντιμετωπίζοντας άμεσα τις 
ανάγκες  και τις επιθυμίες του καταναλωτικού κοινού.

Το λιανικό εμπόριο διευκολύνει επιπρόσθετα την εφαρμογή του βασικού στόχου που θέτει το Μάρκετινγκ 
Μόδας στην εδραίωση του ονόματος της κάθε φίρμας (brand) στην αγορά Μόδας. Συμβάλει επίσης 
στην ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, όσον αφορά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και 
στον εξοπλισμό των καταστημάτων, καθώς αυτός ο παράγοντας, εξασφαλίζει με επιτυχία την απόλυτη 
«Αφοσίωση Πελατών»  (Customer Loyalty). Επιπρόσθετα, το λιανικό Εμπόριο της Μόδας αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό παράγοντα της οικονομικής αγοράς, αφού διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες προϊόντων 
της παγκόσμιας παραγωγής. 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι ραγδαίες μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, επιβάλλουν μια 
ποικιλία επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο της Μόδας που αφορά στον τύπο τους. Λειτουργούν διάφοροι 
τύποι επιχειρήσεων λιανικής πώλησης των προϊόντων Μόδας όπως για παράδειγμα τα πολυκαταστήματα, 
τα παραρτήματα πολυκαταστημάτων, τα ειδικευμένα καταστήματα, τα καταστήματα αλυσίδες, οι μπουτίκ, 
τα  «Flag Ship», οι έμποροι εκπτώσεων, τα τμήματα Μόδας σε υπεραγορές, οι αγορές μέσω του διαδικτύου 
(οn line) αγορές, οι υπηρεσίες καταλόγου, οι πωλητές υπαίθριων αγορών, τα καταστήματα «POP UP» 
και άλλα. 

Στη σύγχρονη εμπορική πραγματικότητα της αγοράς Μόδας επέρχονται συνεχώς αρκετές αλλαγές. Οι 
επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου της Μόδας, με στόχο τη διαρκή 
επιβίωσή τους είναι αναγκασμένες να ακολουθούν και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες τάσεις 
της αγοράς του λιανικού εμπορίου όπως αυτές διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια. Οι κύριοι στόχοι των 
εμπορικών επιχειρήσεων του τομέα της Μόδας, είναι η άμεση ανταπόκρισή τους στις διάφορες αλλαγές, 
η συνεχής προσαρμογή τους στις αυξητικές τάσεις της μεταλλασσόμενης τεχνολογίας, καθώς και η 
προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης. 

Κλάδοι - Ειδικότητες
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Με βάση τα πιο πάνω, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα Μόδας από 
οπουδήποτε επιθυμούν, είτε από τα καταστήματα και τα πολυκαταστήματα στους εμπορικούς δρόμους, 
είτε από τα εμπορικά κέντρα, είτε από τις υπεραγορές, είτε ακόμα και από το διαδίκτυο.  Οι αυξητικές 
τάσεις του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου της Μόδας στη σύγχρονη εποχή αποτελούν μια αξιόλογη 
μορφή στο εμπόριο, καθώς σημειώνει τεράστια αύξηση στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του κάθε έτους. Το γεγονός αυτό όμως, δεν αναιρεί τη σημαντικότητα και τη χρησιμότητα 
των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο της Μόδας. Τα μέσα μαζικής 
δικτύωσης (social media) στη σύγχρονη εποχή θεωρούνται η «βιτρίνα των καταστημάτων» (image) 
αφού μέσω του διαδικτύου προωθείται το εμπορικό όνομα της κάθε επιχείρησης Μόδας.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργηθεί μία ιδιαίτερη σχέση του καταναλωτικού κοινού με τις 
εμπορικές επιχειρήσεις Μόδας, οι οποίες αντιλαμβάνονται αμέσως τις ανάγκες και τις επιθυμίες των 
πελατών τους, ικανοποιώντας τους και προσφέροντάς τους ποικιλία προϊόντων.  Αποτέλεσμα αυτού, 
είναι πως οι καταναλωτές επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εμπορικές επιχειρήσεις του τομέα 
Μόδας για τις αγορές τους.
Γενική εποπτεία: κ. Χριστίνα Ιακώνου
(Εφαρμοσμένων Τεχνών - Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων)

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ο κλάδος της Ηλεκτρολογίας, λειτουργεί από την ίδρυσή της Σχολής, το 1976. Την πρώτη σχολική χρονιά, 
ήταν εγγεγραμμένοι 68 μαθητές. Στις μέρες μας, αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της Σχολής και χρόνο με 
τον χρόνο, η ζήτηση από νεοεισερχόμενους μαθητές όλο και αυξάνεται. 

Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, για να συνάδει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των αναγκών 
της κυπριακής κοινωνίας, έχει αλλάξει τα προγράμματα των σπουδών της απο τη σχολική χρονιά 2016 
- 2017.

Οι ειδικότητες που λειτουργούν σήμερα στη Σχολή μας και εντάσσονται στις Ηλεκτρονικές Εφαρμογές 
είναι:

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στη Σχολή μας η ειδικότητα  των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ∆ικτύων και Επικοινωνιών  προσφέρεται και 
στις δύο κατευθύνσεις, τη Θεωρητική και την Πρακτική.  Στην  ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 
∆ικτύων και Επικοινωνιών  φοιτούν  μαθητές/τριες οι οποίοι προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Με τις απαραίτητες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες που αποκτούν έχουν τη δυνατότητα επίσης να ενταχθούν άμεσα στην αγορά 
εργασίας και να ασχοληθούν περαιτέρω µε τους Η/Υ, µε τις αρχές του σχεδιασμού, της εγκατάστασης και 
της θεμελίωσης  Δικτύων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων µε τις εφαρμογές τους. 

2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Στην ειδικότητα της Ψηφιακής Τεχνολογίας και του Προγραµµατισµού προσφέρονται στους μαθητές/τριες 
βασικές γνώσεις που τους βοηθούν να αναπτύξουν εξειδικευμένες δεξιότητες, στην ανάπτυξη, λειτουργία, 
και προγραµµατισµό ψηφιακών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, 
ιστοσελίδων, πολυµεσικών εφαρμογών και επεξεργασία βίντεο, εικόνας και ήχου.

Κλάδοι - Ειδικότητες
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ΚΛΑΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
Οι μαθητές της ειδικότητας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, συνδέουν τα διάφορα 
εξαρτήματα στην εγκατάστασή τους και διεξάγουν έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Μάθημα: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (AutoCAD)
ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ , 
απο τον μαθητή Ομήρου Χριστόδουλο, ΗΥ2β

ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ,
απο τον μαθητή Ραφαήλ Μόρρο, ΗΥ2β

Οι μαθητές της Σχολής μας έχουν ενεργό εμπλοκή με το αντικείμενό τους, αφού στις περισσότερες αίθουσες 
της Σχολής, η συντήρηση της τοπικής δικτύωσης Η/Υ  γίνεται με τη βοήθειά και με την καθοδήγηση 
πάντα του εκπαιδευτή τους. Μέσα από την πρακτική εξάσκηση των γνώσεων τους, προετοιμάζονται να 
εργαστούν σε εταιρείες εισαγωγής, πώλησης και επιδιόρθωσης Η/Υ, στην CYTA και στην ΑΗΚ.

Από τη σχολική χρονιά 2004 - 2005, έγινε εισαγωγή του μαθήματος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Δικτύωσης 
Υπολογιστών «CISCO CCNA». Το μάθημα αυτό διεξάγεται μέχρι σήμερα κατά τις απογευματινές ώρες, είναι 
δωρεάν και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές του κλάδου της Ηλεκτρολογίαςκαι Ηλεκτρονικών 
Εφαρμογών Β΄ και Γ΄ τάξης.

Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των μαθητών έχουν λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκά και εγχώρια  εκπαιδευτικά 
προγράμματα, σε διαγωνισμούς όπου διακρίθηκαν Παγκύπρια  και έχουν καταλάβει θέσεις σε Πανεπιστήμια 
της Κύπρου, της Ελλάδας και σε άλλες χώρες.

Κλάδοι - Ειδικότητες
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ΚΛΑΔΟΣ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ
Ο κλάδος Κομμωτικής στη Σχολή μας, παρέχει στους μαθητές του όλα τα εχέγγυα με στόχο την άμεση 
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η βασική εκπαίδευση απευθύνεται σε μαθητές/τριες που θέλουν να 
ασχοληθούν με την κομμωτική τέχνη.

Σε μοντέρνους, σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν το ταλέντο τους και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, με τεχνικές και γνώσεις απαραίτητες 
με την επαγγελματική τους εξέλιξη στον κόσμο της υψηλής Κομμωτικής Τέχνης.

Η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε εκπαιδευτικές κούκλες και σε ζωντανά μοντέλα.

Επίσης, οι μαθητές/τριες ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στη Σχολή μας, αποκτούν απολυτήριο 
Τεχνικής Σχολής, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασής σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Επιπρόσθετα, με δύο χρόνια πρακτικής εξάσκησης σε αναγνωρισμένο κομμωτήριο, ο/η απόφοιτος/η του 
κλάδου Κομμωτικής έχει τη δυνατότητα να ανοίξει το δικό του/της κομμωτήριο. 

Κλάδοι - Ειδικότητες
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ΚΛΑΔΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η βιομηχανία επίπλου αποτελεί μια από τις πιο παραδοσιακές και συνεχώς εξελισσόμενες βιομηχανίες 
σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Η υψηλή τεχνολογία και οι σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας, έχουν δώσει μια άλλη διάσταση στην άλλοτε 
απλοϊκή τέχνη του παραδοσιακού ξυλουργού. Σύγχρονες και ηλεκτρονικά ελεγχόμενες εργαλειομηχανές 
(γνωστές ως CNC), νέες επιστημονικές μέθοδοι  σχεδιασμού και επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη σύγχρονη βιομηχανία Επίπλου.

Η Κυπριακή Βιομηχανία Επίπλου ψάχνει για ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλα εξειδικευμένο και 
επιστημονικά καταρτισμένο έτσι ώστε να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και να τη 
βοηθήσει να ανταγωνιστεί άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επενδύουν πάνω σε αυτό τον τομέα.
Η ειδικότητα «Κατασκευής επίπλου και ξύλινων κατασκευών» της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και το συνεχές ανανεωμένο αναλυτικό 
πρόγραμμά του, έχει αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο της κατάρτισης ενός σύγχρονου ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Άσκηση «Κονσόλα» από τριτοετείς μαθητές της ειδικότητας «Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων 
Κατασκευών» με ατόφια ξυλεία Σουηδικού Πεύκου.

Το μάθημα της «Ξυλογλυπτικής» συμπεριλαμβάνεται μέσα στα 
«επιλεγόμενα» μαθήματα, τα οποία επιλέγουν μαθητές από διάφορους 
κλάδους.

Είναι ένα εργαστηριακό μάθημα, σκοπός του οποίου είναι οι μαθητές 
να γνωρίσουν τους βασικούς τομείς της Κυπριακής ξυλογλυπτικής και 
να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητά της, ως τμήματος της Κυπριακής 
Χειροτεχνίας, αλλά κυρίως ως καθρέφτη της πολιτιστικής μας παράδοσης. 
Επίσης, σκοπός είναι να καλλιεργηθεί στον μαθητή η αγάπη για το ξύλο ως 
υλικό και την τέχνη γενικότερα.
Το επιλεγόμενο μάθημα της ξυλογλυπτικής έχει τους εξής στόχους:

• Αναγνώριση της ξυλογλυπτικής ως μέρος της Κυπριακής Χειροτεχνίας.

• Γνωριμία με τα διάφορα είδη και τομείς της ξυλογλυπτικής.

• Χρήση και συντήρηση των βασικών εργαλείων ξυλογλυπτικής.

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στην ξυλογλυπτική.

•Εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών βαφής και αποπεράτωσης 
ξυλόγλυπτων έργων.

Επιλεγόμενο Μάθημα: Ξυλογλυπτική
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