
                                                                                                                          
 

Δελτίο Τύπου                                                                                                                                                                                                                      09.11.2013 
 
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μετά από συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής & Σχεδιασμού του 

Πανεπιστημίου KINGDOM UNIVERSITY του Μπαχρέϊν (Bahrain) φιλοξένησε τον Οκτ. 2013 τέσσερις φοιτήτριες του εν λόγω τμήματος στα πλαίσια 

ανταλλαγών φοιτητών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ακαδημαϊκών τμημάτων. Οι φοιτήτριες οι οποίες διέμεναν δωρεάν στη Σπουδαστική Εστία του παρ/τος 

Καρδίτσας (εθελοντική προσφορά: κα. Όλγα Τζουβάρα) και είχαν δωρεάν διατροφή, χορηγία της εταιρείας Top Κraft Α.Ε., ήταν οι κ.κ. Shahed Babbili, Abeer 

Janahi, Rabab Bakhiet, Aysha Alsaeed, τελειόφοιτες φοιτήτριες της Αρχιτεκτονικής, καταγόμενες (αντίστοιχα) από Συρία, Υεμένη, Αιθιοπία και Μπαχρέϊν.  

 

Η εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη περιελάμβανε την παρακολούθηση μαθημάτων σε θεωρητικά και εργαστηριακά τμήματα, όπως: Ιδιότητες ξύλου και 

χρήσεις του, Σχεδιασμός επίπλου, Σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα επίπλου, Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών, Φωτορεαλισμός και κίνηση, Βιομηχανικός 

σχεδιασμός επίπλου Ι, Αναγνώριση και μικροσκοπική παρατήρηση ξύλου, AutoCAD II (3D Design) & Μηχανήματα κατεργασίας ξύλου. Τα μαθήματα αυτά 

υποστήριξαν οι ειδικοί-καθηγητές του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου προσφέροντας εθελοντικό διδακτικό έργο. 

 

Πέραν της εκπαίδευσης, το Τμήμα οργάνωσε και ξενάγηση των ξένων φοιτητριών σε αξιοθέατα της περιοχής μας όπου και επισκέφτηκαν (Μετέωρα, Λίμνη 

Πλαστήρα, κεντρική αγορά της Καρδίτσας) και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα μας καλύτερα και να γίνουν πρεσβευτές της ελληνικής κουλτούρας 

και φιλοξενίας όταν θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Το πρόγραμμα ανταλλαγών θα συνεχιστεί και το εαρινό εξάμηνο 2014 και 4 φοιτήτριες του Τμήματος 

Σ.Τ.Ξ.Ε. θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το KINGDOM UNIVERSITY του Μπαχρέϊν. Επίσης, ο Τομέας Σχεδιασμού Επίπλου (Furniture Design) του 

Τμήματος προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον πρόταση συνεργασίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή/και πρόγραμμα εντατικής κατάρτισης με το συγκεκριμένο 

πανεπιστήμιο του Μπαχρέϊν αφού υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας και πολύ έντονο ενδιαφέρον γι’ αυτό το αντικείμενο στις Αραβικές χώρες. 

 
 
 
 



Weekly program for the visiting students from Kingdom University of Bahrain (College of Architecture Engineering and Design) 
 

TUE 8.10.2013 WED 9.10.2013 THURS 10.10.2013 FRI 11.10.2013 

09.00 Welcome address 
by the Head of WFDT Dept. 
Prof George Mantanis 

 10.00-12.00 Class 
Dr  George Mantanis 
“Innovative wood products in 
constructions and furniture” (room 4) 

10.00-12.00 Class at laboratory 
Dr  Stergios Adamopoulos 
“Wood structure – Wood identification 
techniques“  (Forestry lab) 

10.00 Tour at WFDT & coffee 
by Dr George Mantanis 

10.00-12.00 Class 
MSc Ioannis Ntintakis 
“Furniture design, CAD II” (room B) 

12.00-14.00 Tour at Karditsa’s campus 
- visits at the 3 other departments 
Organized by Athena Kavraki 

12.00-14.00 Class 
MSc Ioannis Ntintakis 
“Photorealism & movement” (room B) 

11.00-14.00 Class  
MSc Dimitris Lamboudis 
“Furniture design, CAD I” (room B) 

12.00-14.00 Class 
MSc Ioannis Ntintakis 
“Furniture design software” (room B) 

14.00 Lunch 14.00 Lunch  

14.00 Lunch – Free time 14.00 Lunch – Free time 15.00-17.00 Class 
Dr. Michalis Skarvelis 
“Wooden constructions in 
Greece” (room A) 

15.00-17.00 Class at laboratory 
Dr  Sotirios Karastergiou 
“Furniture manufacturing machines & 
mechanical processing” (main lab) 

15.00-17.00 Class 
Dr  George Mantanis 
“Wood as a material, its properties 
and best applications” (room 4) 

16.00-20.00 Visit Meteora monasteries 
Meteora UNESCO World Heritage site 
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteora 
organized by Dr Georgios Ntalos 

17.00 Free time  17.00 Free time  

17.00-20.30 Visit at Plasteras lake 
http://www.limniplastira.gr/en/  
 & Kazarma Hotel 
http://www.kazarma.gr/en/ 
organized by Mr. Alexis Galagalas 

Free evening – meet with Greek 
students from the Univ.Dorm 

20.00 Greek evening night - 
organised by Dr Georgios Ntalos  

Free evening – meet with Greek 
students from the Univ.Dorm 

 
Organized by 
Dept. of Wood & Furniture Design and Technology                                                                     WFDT at Facebook – visit us at: https://www.facebook.com/wfdt.teilar 

www.wfdt.teilar.gr 
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Φωτογραφίες από την επίσκεψη 

  Με τον κ. Γ. Μαντάνη σε εργαστηριακό μάθημα («Δοκιμές νέων υλικών ξύλου»).    
                                                                                                                                        

Μαζί τον κ. Λαμπούδη στο μάθημα «Σχεδιασμός επίπλου ΙΙ»    



       Στην Ακρόπολη μαζί με την κα. Μαριάντζελα Τσότα του περιοδικού «Επιπλέον»    

  Στο Ερευνητικό εργαστήριο CAD  & CAD-CAM (ξενάγηση από κ. Ι. Ντιντάκη)    



   Σε επίδειξη εφαρμογής 3D-CAD (μάθημα από τον καθηγητή κ. Δ. Λαμπούδη    

Κατά την ξενάγηση που έγινε στο Τμήμα (παρατήρηση έργου των φοιτητών μας)    
 



  Άποψη εργαστηρίου του Τμήματος (ξενάγηση - ενημέρωση για τα είδη ξύλου)    

                    Με τον κ. Σ. Καραστεργίου στο μάθημα «Κατεργασία ξύλου σε CNC»  



 Με τους κ.κ. Γαλαγάλα και Αγγελούση σε φιλοξενία/ξενάγηση στο Kazarma Hotel 

                            Με τον Πρόεδρο Τμήματος κ. Γ. Μαντάνη στο εργαστήριο CAD   



  Με τον κ. Γ. Νταλό κατά την επίσκεψη που έγινε στις Μονές των Μετεώρων 

                  Οι 4 φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής από το K.U. of Bahrain (Λίμνη Πλαστήρα)  


