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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών Γ΄ τάξης Λυκείου για 
τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και ειδικά του τμήματος Σχεδιασμού 

και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Παράρτημα Καρδίτσας   
 
Τη Τρίτη 29 Ιαν. 2013 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 2ου ΣΕΚ (Σχολικό 
Εργαστηριακό Κέντρο) Ηρακλείου ημερίδα με θέμα την ενημέρωση των μαθητών της 
Γ’ Λυκείου  σχετικά με τα τμήματα που απαρτίζουν το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, με ειδική 
αναφορά στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. 
 
Οι εργασίες της ημερίδας ξεκίνησαν με την εισήγηση της κας Κορνηλάκη Έρρικα, 
ΜΑ, υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) 
Ηρακλείου Κρήτης.  
Η κα Κορνηλάκη παρουσίασε τα Τμήματα που απαρτίζουν το Τ.Ε.Ι. Λάρισας και 
αναφέρθηκε αναλυτικά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει 
το Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Επίσης, παρουσίασε τη λειτουργία  της Δομής Απασχόλησης και 
ΣΤΑδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει την κύρια πύλη 
σύνδεσης με την αγορά εργασίας. 
 
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κύριος ομιλητής κ. Ντιντάκης Ιωάννης, Καθηγητής 
Εφαρμογών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του Τ.Ε.Ι. 
Λάρισας.  
Στην παρουσίαση του ο κ. Ντιντάκης αναφέρθηκε  στο Τμήμα  Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου παρουσιάζοντας τη λειτουργία, τις κτηριακές 
εγκαταστάσεις, τον εργαστηριακό εξοπλισμό του τμήματος και τις προοπτικές 
απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος. 
Επίσης, ο κ. Ντιντάκης παρουσίασε τις δραστηριότητες του Τμήματος όπως τη 
συμμετοχή σε εκθέσεις του κλάδου ξύλου/επίπλου, τη συμμετοχή του Τμήματος σε 
προγράμματα Erasmus και Erasmus Intensive Course. 
 
Έπειτα οι μαθητές έθεσαν τα ερωτήματα και τις απορίες τους στον κ. Ντιντάκη 
σχετικά με το αντικείμενο τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του Τμήματος.  
 
Η σημαντική επιτυχία της εκδήλωσης δεν θα είχε σημειωθεί χωρίς την βοήθεια κα τη 
συνεργασία της κας Κορνηλάκη Έρρικα υπεύθυνης του ΚΕ.ΣΥ.Π Ηρακλείου. Επίσης το 
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ευχαριστεί τον Διευθυντή του 
2ου ΣΕΚ Ηρακλείου για την φιλοξενία στο χώρο του σχολείου. 
 
Η επόμενη προγραμματισμένη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31-01-2013 
στο χώρο του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης με σκοπό την ενημέρωση των 
μαθητών της Γ’ Λύκείου του σχολείου.  

   



 
Φωτογραφίες από την ημερίδα της 29 Ιαν. 2013 

 

 
 
 

 


