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“Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας”  

 
Στις 26/3/2014 και ώρα 13.30 μμ πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση μετά από 
πρόσκληση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου 
& Επίπλου (Σ.Τ.Ξ.Ε.) από τον Πρόεδρό του, Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Σκαρβέλη, 
η παρουσίαση της 5ης Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Τμήματος. Η παρουσίαση έγινε 
από τον Καθηγητή και Πρόεδρο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του 
Τμήματος Ιωάννη Παπαδόπουλο, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό 
αμφιθέατρο με ακροατήριο 150 περίπου φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. πρωτοστατεί και στο θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου του, καθώς από το 2006 εφαρμόζει τη διαδικασία αυτή σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα του Ν. 3374/2005. Έτσι το έτος 2008 συντάχθηκε η 1η Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης στα πλαίσια του προαναφερόμενου νόμου, αλλά και του Ν. 
3549/2007 για το Α.Ε. 2007-2008. Με βάση την έκθεση αυτή πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία και πολύ θετικά σχόλια και η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος από 4 
διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού προερχόμενοι από Καναδά, Σουηδία, Γαλλία 
και Ελβετία. 

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/QuickLinks/Ekthesi_exwterikis_axiologisis.pdf  

Έκτοτε και κάθε χρόνο συντάσσονται οι Ετήσιες Συγκεντρωτικές Εκθέσεις του 
Τμήματοςαπό την ΟΜΕΑ του Τμήματος, την οποία για το Α.Ε. 2012-13 την αποτελούν οι: 
Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής, ως Πρόεδρος, Δρ. Νταλός Γεώργιος, 
Καθηγητής, ως μέλος & Δρ. Στέργιος Αδαμόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ως μέλος. 

Η έκθεση αυτή μέσα στις 136 σελίδες της, που έχει ήδη κατατεθεί στη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ορισμένα από τα οποία 
παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω έκθεση έχει 
κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του προσωπικού του Τμήματος τον Ιανουάριο του 2014, 
ενώ σε ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος συζητήθηκαν διεξοδικά 
αρκετά θέματα που ουσιαστικά προσδιορίζουν τους νέους στόχους του Τμήματος και του 



προσωπικού του. Στην έκθεση αυτή υπάρχει μεγάλη συμβολή των φοιτητών του 
Τμήματος οι οποίοι συμπλήρωσαν 2.073 ερωτηματολόγια για το Α.Ε. 2012-13, 
αξιολογώντας ανώνυμα τα μαθήματα και τους καθηγητές του με απόλυτη εχεμύθεια και 
αντικειμενικότητα. Έτσι θεωρείται ως ελάχιστη «υποχρέωση» του Τμήματος και της 
Ο.Μ.Ε.Α. αυτού, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών στους φοιτητές του, ώστε να 
γνωρίζουν αυτοί την πορεία του Τμήματος και την αξιολόγησή τους. 

Η παρουσίαση που έγινε περιλάμβανε επίσης και την παράθεση και σχολιασμό 
συγκριτικών στοιχείων αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων του για όλη 
την περίοδο 2010-2013.  

Το γενικό συμπέρασμα είναι το Τμήμα ΣΤΞΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο, καθώς η πορεία 
του κατά τη διάρκεια των 14 ετών λειτουργίας του είναι σταθερά ανοδική. Σίγουρα 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε αρκετούς τομείς με στόχο την επίτευξη της 
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται από όλη 
την ακαδημαϊκή κοινότητα  του Τμήματος είναι πολύ μεγάλη, το κλίμα είναι πολύ θετικό 
και ο πήχης του Τμήματος βρίσκεται ψηλά! Άλλωστε πολύ πρόσφατα (21/2/2014) το 
Σ.Τ.Ξ.Ε. έχει λάβει και την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά ISO 9001, ως 
αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και της βούλησης για καλύτερη οργάνωση σε 
όλα τα επίπεδα. Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του ο κ. Παπαδόπουλος κατέληξε 
αναφέροντας ότι «Το μέλλον δεν μας χαρίζεται αλλά το δημιουργούμε μόνοι 
μας!», ενώ ευχαρίστησε όλους τους παρισταμένους για τη συμβολή τους για ένα ακόμη 
καλύτερο Σ.Τ.Ξ.Ε.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ο Καθ. Ι. Παπαδόπουλος κατά την παρουσίασή του (26-03-2014) 


