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Μπάμ και κάτω!  Νιώθω γραφίστας σε χρόνο μηδέν!  

Μετανιώνω μόνο που δεν  έκανα το μάθημα πριν 

δέκα χρόνια.  Θα εξοικονομούσα αρκετά λεφτά από 

τη χρήση του γραφίστα.  Ευχαριστώ  

Λίλιαν Βασιλείου, Business Development   

Αρχές Γραφιστικής στην Καθημερινότητα μιας 

Εταιρείας στο Illustrator   

Άριστο κλίμα, άριστη διάθεση από όλους.  Ο Στέλιος 

μου έμαθε να συνθέτω τον κόσμο αντί να τον 

αποτυπώνω σε μια φωτογραφία. 

Αντώνης Ζορπάς, Σύμβουλος Περιβάλλοντος 

EnviTech –Μάθημα Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας 

Dream Come True! 

Πέτρος Πέτρου, Στρατιώτης – Portfolio for animation   

A course totally worth talking!  

Μαρία Κυριάκου, Γραφίστρια at Gnomi Advertising 

Agency - Concept Design Course 

 

Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να το παρακολουθήσει!  

Απολύτως απαραίτητο!!  

Ντίνα Τσαγγάρη, Επίκουρος Καθηγήτρια Παν. 

Κύπρου - E-learning Tools Course   

Ευχαριστώ Μαρία!  Ήσουν πολύ βοηθητική. 

Χριστιάνα Χριστοφή, Υπεύθυνη Προγραμμάτων 

Κατάρτισης στη Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης – 

Μάθημα Social Media για αρχάριους  

Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος και νιώθω 

ότι έμαθα αρκετά όσον αφορά το Web Developing.  

Επίσης είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον κύριο 

Amer ως καθηγητή 

Πέτρος Λεωνίδου, Προγραμματιστής  

Web Technologies Course (HTML, MySQL, PHP) 

The course was interesting and enlighting.  Easy to 

understand ever for someone with no background on 

the field of SEO, website platforms and so on.  

http://www.gnomi.com.cy/
http://www.gnomi.com.cy/
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Αλέξανδρος Δημητριάδης, Atelie A. Demetriades -

Search Engine Optimization Course 

Πολύ χρήσιμο σεμινάριο, το συνιστώ σε όλους! 

Λένα, δημόσια υπάλληλος – Excel Intermediate level 

Πάρα πολύ ευχαριστημένη  

Very pleased with the level of teaching and 

professionalism exhibited at TCSquare.  The team is 

very supportive and takes the time to help wherever 

needed.  I personally look forward to taking more 

classes here. 

 Κωνσταντίνα Κατσαρή, Φωτογράφος στη 

«Φωτογραφική Γωνιά» - Illustrator Course   

Αρκετά ενδιαφέρον το μάθημα 3D Μax.  Το 

συστήνω ανεπιφύλακτα ως γραφίστρια σε όσους 

θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο από 2D 

αντικείμενα και για εμπλουτισμό του CV.  Το 

περιβάλλον είναι αρκετά φιλικό και πρόθυμο για 

οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. 

Γεωργία Καλογήρου, Graphic Designer – 

Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Φωτορεαλισμός στο  

3ds MAX 

Όλα καλά!!  

Πολύ καλός ο Νέαρχος σαν εκπαιδευτής και πολύ 

πρόθυμος να λύσει τις απορίες μας.  Ενδιαφέρον 

μάθημα αν και λίγο δύσκολο. 

Κατερίνα Χριστοφή, Graphic Designer at MELIS Meat 

market  - After Effects & Premier Course 

Γενικά πολύ οργανωμένο φροντιστήριο με πολύ 

καλή υποδομή.  Προσφέρονται πολλά διαφορετικά 

μαθήματα με καθηγητές που γνωρίζουν πολύ καλά 

το αντικείμενο που διδάσκουν αν κρίνω από τον 

Αλέξη!  Έμαθα πάρα πολλές ενδιαφέροντες τεχνικές 

στο photoshop που με έκαναν να αγαπήσω 

ιδιαίτερα τη φωτογραφία. 

Ρίτα Ζωνάφου, Business Analyst at ΜΤΝ – Μάθημα 

Επεξεργασίας και Σύνθεσης Εικόνας στο Photoshop  

Όλα εξαιρετικά, καταπληκτικός καθηγητής. 

Ανώτερο από πανεπιστημιακό επίπεδο. 

Μιχάλης Σάββα, Graphic Designer  

Character Design Course  

Σχεδόν εξαιρετικά!!! 

Για αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν βασικά 

σοβαρή ερασιτεχνική φωτογραφία τότε είναι η 

ιδανική σειρά μαθημάτων. 

Μιχάλης Σολωμού,  Μαθήματα Φωτογραφίας  

Εξαιρετικό σεμινάριο για όποιον θέλει να αποκτήσει 

τις βάσεις για ανάπτυξη εφαρμογών σε iOS.  Θα το 

πρότεινα ανεπιφύλακτα.  

Κωνσταντίνος Λαζάρου, Προγραμματιστής στο 

Anevresis – iOS Apps Development Course  

Το TC Square είναι ένα πολύ καλό κέντρο 

επαγγελματικής κατάρτισης με επαγγελματικό 

προσωπικό και άριστα καταρτισμένο. 

Αυγουστίνος Αυγουστή, Ερευνητής Κυπριακό 

Ινστιτούτο Κύπρου - E-learning Tools Course   

Ευχαριστούμε που κάνατε αυτό το μάθημα και 

ενημερωθήκαμε για τα Social Media.  

Ντία Σωτηρίου, Graphic Designer στο 

SupermarketCY - Social Media Marketing Course  

Οργανωμένος χώρος με πολύ καλή υποδομή.  

Εποικοδομητικός και ενδιαφέρον τρόπος 

διδασκαλίας. 

Ταλαδιανού Αγνή, Υπεύθυνη Marketing Kazamias K 

Net – Μάθημα Social Media για αρχάριους 

Very pleased with the level of teaching at TC Square.  

Definitely recommended for all students both 

beginners & advanced level.  

Very useful & handy guide on SEO for beginners, 

thanks for the great info. 

Charis Stylianides, Διευθυντής Casa Bella –SEO  

(Search Engine Optimization Course) 
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Ο στόχος του μαθήματος ήταν να κατανοήσουμε τη 

λογική της Excel και να μάθουμε να τη χειριζόμαστε 

σε βασικό επίπεδο.  Στόχος completed!  Η κ. Μαρία 

μας βοήθησε πάρα πολύ. Πολύ καλή οργάνωση και 

παρουσίαση του μαθήματος.  

Πολίνα Παπακυριακού, Λειτουργός Λογιστηρίου στο 

Qualifood Trading Limited – Basic Excel Course 

Ευχάριστο περιβάλλον, keep the good work. 

Γιώργος Καστάν, Φωτογράφος -  Photoshop Course 

Το συγκεκριμένο μάθημα θα έπρεπε να γίνετε 

υποχρεωτικά σε όλους τους μηχανικούς μόλις 

αρχίζουν να εργάζονται σαν επαγγελματίες και όχι 

σε μεταγενέστερο στάδιο.  Θα πρέπει να διευρυνθεί 

και να ενσωματωθούν επιπρόσθετα case studies, 

έτσι ώστε κάποιος να αντιλαμβάνεται πως 

λειτουργεί η οικοδομική βιομηχανία, οι μελέτες και 

επιβλέψεις. 

Πολύ ενδιαφέρον μάθημα/ σεμινάριο, αναγκαίο για 

όλους τους μηχανικούς.  Μέσα από αυτό το 

σεμινάριο, ο κάθε μηχανικός παίρνει μια σφαιρική 

εικόνα πως πρέπει να εργάζεται, ποιες ευθύνες έχει, 

ποιες οι αρμοδιότητες του και ποιες οι ενέργειες 

που πρέπει να κάνει για την μελέτη και υλοποίηση 

ενός έργου 

Άννα Ευριπίδου,  Αρχιτέκτονας στο Ιερείδης και 

Μιχαήλ Αρχιτέκτονες – Σεμινάριο Νομοθετικό 

Πλαίσιο για μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή 

Οικοδομικών/ Τεχνικών Έργων 

Η ύλη που καλύψαμε ήταν 100% ικανοποιητική!  Με 

ενδιέφερε να συζητούσαμε και άλλες τεχνικές/ 

effects, αν κάναμε κι άλλα μαθήματα.  Περισσότερες 

φωτογραφίσεις (εξωτερικές και εσωτερικές) θα ήταν 

καλό να κάναμε. All in all, ήταν εξαιρετική εμπειρία 

και αποκόμισα πολλά! 

Χριστίνα Καλλή, Graphic Designer  

Μαθήματα Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας  

Πολύ καλή οργάνωση, καλές εγκαταστάσεις και 

εξαιρετικός εισηγητής – συνεργάσιμος και γνώστης 

του αντικειμένου! 

Χριστόφορος Μαρίνου, Αρχιτέκτονας, Σεμινάριο για 

το Νομοθετικό Πλαίσιο για μελέτη, επίβλεψη, 

κατασκευή Οικοδομικών/ Τεχνικών Έργων 

Σίγουρα έμαθα αρκετά πράγματα που θα με 

βοηθήσουν στην δουλειά μου.  Το κάθε λεπτό ήταν 

σημαντικό. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σας. 

Χάρης Χριστοδουλίδης, Υπεύθυνος Πωλήσεων στη 

Party Ice – Σεμινάριο Κερδοφόρες Πωλήσεις σε 

περίοδο οικονομικής κρίσης  

Πολύ εποικοδομητικός και ενδιαφέρον ο τρόπος 

διδασκαλίας του προγράμματος. 

Χριστιάνα Αλωνεύτη, Διοικητική Υποστήριξη σε 

Σχολή Χορού – Excel Intermediate level Course 

Φιλικό περιβάλλον, προσιτός ο εκπαιδευτής και οι 

οργανωτές.  

Άντρη Σαββίδου, Ανώτερη Γραφέας στη CYTA - 

Social Media Marketing Seminar 

Εξαιρετικό σεμινάριο, στοχευμένο με ρεαλιστικά 

παραδείγματα και στατιστικά στοιχεία.  

Ευχαριστούμε TC Square και Μιχάλη Μαϊμάρη.  

Ολίβια Γεωργίου, Γραμματειακή Λειτουργός στο 

Vilanos Real Estate Agents LTD -  

Social Media Marketing Course 

 

Τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά σχόλια 

εκπαιδευομένων στο κέντρο επαγγελματικής 

κατάρτισης TC Square Ltd. 

Ευχαριστούμε όλους για τα καλά τους λόγια και για 

την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο κέντρο μας. 


