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Μήνυμα από το Διευθυντή
Αγαπητοί μου γονείς, μαθητές και μαθήτριες,
Αυτή είναι η πρώτη έκδοση τού ενημερωτικού δελτίου τού
Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. «Επαγγελματικές
Δεξιότητες». Με αυτή την έκδοση, το σχολείο μας εγκαινιάζει ένα
βήμα, από το οποίο θα είναι δυνατό να καταγράφονται και να
παρουσιάζονται τα νέα, τα επιτεύγματα και η καθημερινή ζωή
τής σχολικής μας κοινότητας.
Οι στήλες τού περιοδικού θα είναι ανοικτές και για σας. Μπορείτε
να γράψετε μικρές μελέτες για θέματα γύρω από την ειδικότητά σας που ενδιαφέρουν και
άτομα πέρα από τον κλάδο σας. Ταυτόχρονα είναι ευπρόσδεκτες ειδήσεις που σχετίζονται
με νέα προϊόντα, εξοπλισμό ή διοργανώσεις που έχουν σχέση με τους κλάδους σπουδών
που λειτουργούν στο σχολείο μας.
Ευπρόσδεκτες θα είναι και φωτογραφίες από τη σχολική ζωή ή άλλο υλικό. Οι
«Επαγγελματικές Δεξιότητες» θα φιλοξενούν επίσης απόψεις σας για διάφορα θέματα.
Σας εύχομαι ευχάριστη ανάγνωση των «Επαγγελματικών Δεξιοτήτων»!

Δημήτρης Εγγλεζάκης,
Διευθυντής Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ.
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επαγγελματικές δεξιότητες

Ποιο είναι το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ.;
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. (Κέντρο Επαγγελματικών Σπουδών) είναι το μοναδικό στο είδος του στην
Κύπρο. Διαθέτει μια μακρόχρονη πείρα και παράδοση σοβαρής προσφοράς στον τομέα τής επαγγελματικής
κατάρτισης. Από το 1971, οπότε ιδρύθηκε, εργάζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με αρχές και επίπεδα στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανοίγοντας πρωτοποριακούς δρόμους τόσο για άμεση εργοδότηση όσο και
για παραπέρα σπουδές.
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. προσφέρει Επαγγελματικά Προγράμματα ύστερα από σοβαρή μελέτη και
υπεύθυνη προπαρασκευή τόσο στη θεωρητική θεμελίωση όσο και στην εξειδίκευση σε επαγγέλματα που έχουν ζήτηση
στην αγορά εργασίας. Παράλληλα τα επαγγελματικά αυτά προγράμματα αξιολογούνται συνεχώς και έχουν ευελιξία
στην ανανέωση και την ανάπτυξή τους με βάση πάντοτε τις εξελίξεις και απαιτήσεις τής αγοράς εργασίας.
Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 χρόνια και το απολυτήριο που παίρνουν οι μαθητές/τριες είναι εντελώς ισοδύναμο με
τα αντίστοιχα απολυτήρια των Δημοσίων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.
Οι Κλάδοι σπουδών που λειτουργούν στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

Γραμματειακές Σπουδές
Οι Γραμματειακές Σπουδές λειτούργησαν το 1971 με την επωνυμία «Σχολή Γραμματέων - Λογιστών». Είναι η πρώτη
σχολή του είδους της που λειτούργησε στην Κύπρο. Από το 2003 ο κλάδος εμπλουτίστηκε με νέα μαθήματα για να
συνάδει με τις ανάγκες τής αγοράς και μετονομάστηκε σε «Γραμματειακές Σπουδές». Οι μαθητές του Κλάδου
προετοιμάζονται για τις εξετάσεις:
LCCI (σε θέματα Αγγλικής Δακτυλογραφίας & Λογιστικής)
Κυβερνητικές Εξετάσεις Υπουργείου Παιδείας (σε θέματα Ελληνικής Δακτυλογραφίας & Στενογραφίας)
ECDL (στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές)
Αναγνώριση
"Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού έχει εγκρίνει τον χαρακτηρισμό του κλάδου των "Γραμματειακών Σπουδών" ως
"παρομοίου τύπου" σε σχέση με τον αντίστοιχο κλάδο των Δημοσίων Τεχνικών Σχολών" 7.18.06.10.4 Ημερομηνίας
21-9-2004.

Ξενοδοχειακές Σπουδές
Ο κλάδος των Ξενοδοχειακών Σπουδών απευθύνεται στους μαθητές που επιθυμούν να εργαστούν ως Μάγειροι ή
Ζαχαροπλάστες στη ξενοδοχειακή βιομηχανία ή σε εστιατόρια. Δεδομένης τής ραγδαίας ανάπτυξης τού τουριστικού
προϊόντος, η επαγγελματική επιτυχία τών απόφοιτων του Κλάδου είναι εξασφαλισμένη.
Αναγνώριση
Ο Υπουργός Παιδείας & Πολιτισμού έχει εγκρίνει τον χαρακτηρισμό του κλάδου σπουδών των Ξενοδοχειακών
Σπουδών του Κ.Ε.Σ ως "παρομοίου τύπου" σε σχέση με τον αντίστοιχο κλάδο των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών".
Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τα στοιχεία Αρ. Φακ. 7.18.0610/4 - Ημερομηνίας 5-5-2004.

Αισθητική - Κομμωτική
Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. ήταν το πρώτο στην Κύπρο που εισήγαγε τον Κλάδο Αισθητικής Κομμωτικής σε λυκειακό επίπεδο. Στόχος του Κλάδου είναι να αναπτύξει στις μαθήτριες τις βασικές δεξιότητες που
χρειάζονται για εργοδότηση στον τομέα της Αισθητικής - Κομμωτικής.
Αναγνώριση
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ύστερα από τις νόμιμες διαδικασίες χορήγησε στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Ε.Σ.) «Έγκριση νέου κλάδου σπουδών σε επίπεδο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου στον τομέα
Αισθητικής – Κομμωτικής» (Έγγραφο Αρ. 7.18.06.10.5/2 - Ημερομηνίας 28-4-2005).

Κομμωτική
Από τη σχολική χρονιά 2011 - 2012 θα λειτουργήσει στο Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. ο Κλάδος Κομμωτικής.
Στόχος τού Κλάδου είναι να προσφέρει σπουδές στην Κομμωτική με έμφαση τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και
στην πρακτική εφαρμογή της, και να καλλιεργήσει δεξιότητες για μια πετυχημένη σταδιοδρομία ως Κομμωτής /
Κομμώτρια ή Κουρέας.
Αναγνώριση
Ο Κλάδος της Κομμωτικής είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού. Οι κάτοχοι απολυτηρίου από
τον κλάδο αυτό, ως απόφοιτοι αναγνωρισμένης δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Σχολής στην Κομμωτική, θα πληρούν
τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για εγγραφή στο Μητρώο του Συμβουλίου Κομμωτών και Κουρέων.
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Επίσκεψη γονέων και κηδεμόνων
Την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση τών Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου με το διδακτικό
προσωπικό. Τους γονείς καλωσόρισε ο ιδρυτής του Σχολείου κ. Θεόδωρος Π. Στυλιανού, ο οποίος τούς
παρουσίασε τη φιλοσοφία του Σχολείου, με βάση την οποία προάγονται οι επαγγελματικοί κλάδοι, όμως πάνω σε
μια πλατιά βάση μαθημάτων με ανθρωπιστικό προσανατολισμό, όπως τα Ελληνικά, η Ιστορία και Αγωγή τού
Πολίτη, οι ξένες γλώσσες και άλλα. Στη συνέχεια, ο κ. Στυλιανού παρουσίασε το νέο Διευθυντή, κ. Δημήτρη
Εγγλεζάκη. Ο κ. Εγγλεζάκης με τη σειρά του ενημέρωσε τους γονείς για τον εκσυγχρονισμό του Εσωτερικού
Κανονισμού του Σχολείου, ώστε να συνάδει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά στη δομή τού σχολικού έτους, το οποίο θα αποτελείται
από δύο τετράμηνα αντί τρία τρίμηνα, τον περιορισμό των εξεταστικών περιόδων σε μια, (αυτή του Ιουνίου), και
τον περιορισμό επίσης των εξεταζόμενων μαθημάτων σε τέσσερα, τα Ελληνικά, τα Αγγλικά και δύο Τεχνολογικά
μαθήματα του κάθε κλάδου.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα που παρατηρούνται με τους μαθητές / μαθήτριες και ζήτησε τη
συνεργασία των γονέων για την αντιμετώπισή τους, για επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τα
παιδιά. Υποσχέθηκε άμεση ενημέρωση τών γονέων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε προβλήματος και διευθετήσεις,
ώστε οι γονείς να επισκέπτονται σε προκαθορισμένο χρόνο τούς καθηγητές τών παιδιών τους για άμεση
ενημέρωση.

Συμμετοχή του Ιδιωτικού Επαγγελματικού Λυκείου Κ.Ε.Σ. στο Ραδιομαραθώνιο
Στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2010, το Σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στον παγκύπριο έρανο «Ραδιομαραθώνιος
2010». Μαθητές και μαθήτριες του Κλάδου των Ξενοδοχειακών Σπουδών με τη βοήθεια των εκπαιδευτών τους,
ετοίμασαν γλυκά τα οποία στη συνέχεια διέθεσαν στο κοινό από ειδικά περίπτερα, ή στους εργαζόμενους σε
καταστήματα κοντά στα υποστατικά του Σχολείου.
Οι μαθήτριες και μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν πλήρως και συμμετείχαν πολύ πρόθυμα. Το συνολικό ποσό των
εισπράξεων ύψους €286 παραδόθηκε στο ταμείο του Ραδιομαραθώνιου.
Τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν για την
παρασκευή των γλυκών
ήταν προσφορά της
Υπεραγοράς ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ.
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Εκδρομή μαθητών στο Μαχαιρά
Στις 25 Νοεμβρίου, το Σχολείο μας πραγματοποίησε εκδρομή στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Στόχος τής εκδρομής ήταν η
επίσκεψη στη Μονή και στο παρακείμενο κρησφύγετο του ήρωα του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα 1955 – 1959
Γρηγόρη Αυξεντίου.
Η συμμετοχή τών μαθητριών και τών μαθητών ήταν σχεδόν καθολική και ο καιρός ήταν ιδανικός για εκδρομή. Συνοδοί
ήταν η εκπαιδεύτρια κομμωτικής κυρία Παυλίνα Αθανασίου, οι εκπαιδευτές μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής κύριοι
Κωνσταντίνος Αυξέντης και Ιωσήφ Χατζηαντώνης και ο Διευθυντής κύριος Δημήτρης Εγγλεζάκης. Μαζί μας εκεί ήταν
επίσης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τού Σχολείου κύριος Πέτρος Στυλιανού.
Μετά από ταξίδι μιας περίπου ώρας, φτάσαμε στη Μονή, όπου τύχαμε εγκάρδιας υποδοχής. Πήγαμε στον κυρίως Ναό
της Μονής, όπου αφού είχαμε την ευκαιρία να προσκυνήσουμε, εκπρόσωπος τής Μονής μάς ξενάγησε και μας
παρουσίασε σε συντομία την ιστορία της Μονής. Μαθήτριες και μαθητές ζήτησαν διευκρινήσεις για τα όσα άκουσαν.
Αφού επισκεφτήκαμε ένα μικρό κατάστημα που υπάρχει στη Μονή, είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε διάφορα
γλυκά και άλλα είδη που ετοιμάζονται εκεί. Εκπρόσωποι τής Μονής μας φίλεψαν με κεραστικά και χάρισαν σε καθένα
από εμάς ένα βιβλίο σχετικό με την ιστορία και τη ζωή τών μοναχών στην Ιερά Μονή Μαχαιρά.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το κρησφύγετο τού ήρωα τού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα 1955 – 1959 Γρηγόρη
Αυξεντίου, και με τη σκέψη μας τιμήσαμε τη θυσία του, επειδή επέλεξε ενσυνείδητα να θυσιάσει τη ζωή του
καιγόμενος ζωντανός, για να ζήσουν ελεύθερες οι επόμενες γενεές.
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Δραστηριότητες του σχολείου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του δέντρου
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στα σχολεία τιμάται το δέντρο για την προσφορά του προς τον άνθρωπο. Το
δέντρο είναι πηγή ζωής και ομορφιάς. Η σημασία που διαδραματίζουν τα δένδρα είναι τεράστια, ιδιαίτερα στη
σημερινή εποχή τών κλιματικών αλλαγών και της δημιουργίας τού φαινόμενου του θερμοκηπίου, με τις
συνεπακόλουθες απειλές για τον πλανήτη μας. Με στόχο την ευαισθητοποίηση τών μαθητών και των μαθητριών, το
Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο Κ.Ε.Σ. συμμετείχε με διάφορες δραστηριότητες στις εκδηλώσεις για την εβδομάδα του
δέντρου, που είχε οριστεί για την περίοδο 30 Ιανουαρίου μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2011.
Στις 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας κοινή συγκέντρωση των μαθητών και των μαθητριών, στην
οποία ανέπτυξε το θέμα τής σημασίας τών δασών στη ζωή τού ανθρώπου η φιλόλογος καθηγήτρια κα Άντρη
Χριστοδούλου.
Στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δασών με θέμα “Μια περιδιάβαση από την Αθαλάσσα
στο Κάβο Γκρέκο”, το οποίο μέσα από πανέμορφες εικόνες της Κυπριακής Φύσης παρουσίασε πανέμορφα δείγματα
τής Χλωρίδας και της Πανίδας τής πατρίδας μας. Η μέρα ολοκληρώθηκε με μετάβαση όλων των μαθητών και
μαθητριών τού Σχολείου, μαζί με τους καθηγητές τους, σε περιοχή τής Αθαλάσσας, όπου έγινε δενδροφύτευση σε
συνεργασία με το Τμήμα Δασών.
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Στιγμές από τη μαθητική ζωή
Μαγειρεύουμε με φίλους

Φροντίζουμε την ομορφιά μας
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Στιγμές από τη μαθητική ζωή
Διευρύνουμε τις γνώσεις μας

Η ώρα της παρέας
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• Διάρκεια Σπουδών: 3 χρόνια
• Όροι Εισδοχής: Φοίτηση μέχρι τη Γ’ τάξη Γυμνασίου
• Αναγνώριση: Ισότιμο απολυτήριο με αυτό των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών
• Πρώτη Λειτουργία: Σχολική Χρονιά 2011 – 2012
• Ο Κλάδος απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια
• Ο Κλάδος είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού
Στόχοι του Κλάδου
Να προσφέρει σπουδές στην Κομμωτική με έμφαση τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και
στην πρακτική εφαρμογή της και να καλλιεργήσει δεξιότητες για μια πετυχημένη
σταδιοδρομία ως Κομμωτής / Κομμώτρια ή Κουρέας.
Εργοδότηση
Οι απόφοιτοι του Κλάδου Κομμωτικής ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας αναφορικά
με την εγγραφή στο Μητρώο εγγεγραμμένων Κομμωτών και Κουρέων του Συμβουλίου
Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων.
Πρακτική Εξάσκηση
Παράλληλα με τη θεωρητική γνώση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική κατάρτιση μέσα
στα εργαστήρια της σχολής. Επιπρόσθετα όμως, κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους
φοίτησης, οι μαθητές και μαθήτριες εργάζονται σε Κομμωτήρια για άνδρες και γυναίκες μια
μέρα τη βδομάδα, κάτω από την επίβλεψη των καθηγητών τους.

Συντακτική επιτροπή:
Δημήτρης Εγγλεζάκης
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Αγγέλα Φιλίππου
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