
ERASMUS ERASMUS -- IntensiveIntensive

ΟυαλίαΟυαλία, , ΜΜ. . ΒρετανίαΒρετανία
17/10 17/10 έωςέως 31/10/201031/10/2010

ΣυμμετοχήΣυμμετοχή 9 9 σπουδαστώνσπουδαστών τουτου ΤμήματοςΤμήματος
ΣχεδιασμούΣχεδιασμού & & ΤεχνολογίαςΤεχνολογίας ΞύλουΞύλου & & ΕπίπλουΕπίπλου



ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα ERASMUS ERASMUS ––
Intensive:Intensive:

 ΣυμμετείχανΣυμμετείχαν φοιτητέςφοιτητές απόαπό 4 4 χώρεςχώρες ((ΕλλάδαΕλλάδα, , 
ΓερμανίαΓερμανία, , ΣλοβακίαΣλοβακία, , ΦινλανδίαΦινλανδία))

 ΠραγματοποιήθηκεΠραγματοποιήθηκε απόαπό 17/10 17/10 –– 31/10/201031/10/2010
στοστο MachynlethMachynleth, B., B. ΟυαλίαΟυαλία, , στοστο C.A.T., C.A.T., 
Centre for Alternative TechnologyCentre for Alternative Technology

 ΘέμαΘέμα: : ΑνανεώσιμεςΑνανεώσιμες ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας, , ΤεχνικέςΤεχνικές
περιορισμούπεριορισμού τηςτης ΚατανάλωσηςΚατανάλωσης ΕνέργειαςΕνέργειας





ΧώροςΧώρος διαμονήςδιαμονής

 ΤοΤο οίκημαοίκημα στοστο οποίοοποίο διέμενανδιέμεναν οιοι
σπουδαστέςσπουδαστές -- καικαι οο ΔρΔρ. . ΣκαρβέληςΣκαρβέλης πουπου
τουςτους συνόδευσεσυνόδευσε -- γιαγια όληόλη τηντην περίοδοπερίοδο
τηςτης διεξαγωγήςδιεξαγωγής τουτου προγράμματοςπρογράμματος ήτανήταν
μιαμια κατοικίακατοικία φτιαγμένηφτιαγμένη απόαπό ξύλινοξύλινο
πλαίσιοπλαίσιο καικαι συγκολλημένασυγκολλημένα προϊόνταπροϊόντα
ξύλουξύλου. . ΚατασκευάστηκεΚατασκευάστηκε απόαπό εθελοντέςεθελοντές
σεσε πολύπολύ σύντομοσύντομο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα..





ΤοΤο καθημερινόκαθημερινό πρόγραμμαπρόγραμμα

 8:308:30--9:30 9:30 πρωινόπρωινό
 9:309:30--11:00 11:00 διάλεξηδιάλεξη
 11:0011:00--11:30 11:30 διάλειμμαδιάλειμμα ((τσάιτσάι -- καφέςκαφές))
 11:3011:30--13:00 13:00 διάλεξηδιάλεξη
 13:0013:00--14:00 14:00 μεσημεριανόμεσημεριανό
 14:0014:00--16:00 16:00 διάλεξηδιάλεξη
 16:0016:00--16:30 16:30 διάλειμμαδιάλειμμα ((τσάιτσάι -- καφέςκαφές))
 16:3016:30--18:00 18:00 διάλεξηδιάλεξη
 18:00 18:00 βραδινόβραδινό
 18:0018:00-- …… ελεύθεροςελεύθερος χρόνοςχρόνος



ΔόθηκανΔόθηκαν διαλέξειςδιαλέξεις γιαγια::

 ΑιολικήΑιολική ενέργειαενέργεια
 ΗλιακήΗλιακή ενέργειαενέργεια
 ΠυρηνικήΠυρηνική ενέργειαενέργεια
 ΠαραγωγήΠαραγωγή βιομάζαςβιομάζας γιαγια ενεργειακούςενεργειακούς
σκοπούςσκοπούς
 ΣυστήματαΣυστήματα διατήρησηςδιατήρησης –– εξοικονόμησηςεξοικονόμησης
ενέργειαςενέργειας σταστα κτίριακτίρια κκ..άά..









ΠραγματοποιήθηκανΠραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές
εκδρομέςεκδρομές καικαι περιηγήσειςπεριηγήσεις









ΕκπονήθηκανΕκπονήθηκαν μικρέςμικρές εργασίεςεργασίες σεσε
αντίστοιχααντίστοιχα θέματαθέματα, , οιοι οποίεςοποίες καικαι
παρουσιάστηκανπαρουσιάστηκαν διαδια ζώσηςζώσης

ΣτιςΣτις εργασίεςεργασίες αυτέςαυτές οιοι σπουδαστέςσπουδαστές
συνεργάστηκανσυνεργάστηκαν μεμε σπουδαστέςσπουδαστές απόαπό όλεςόλες τιςτις
χώρεςχώρες πουπου συμμετείχανσυμμετείχαν στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα. . ΈτσιΈτσι
δόθηκεδόθηκε ηη ευκαιρίαευκαιρία νανα γνωριστούνγνωριστούν καλύτερακαλύτερα νανα
εργαστούνεργαστούν μαζίμαζί καικαι νανα βιώσουνβιώσουν πωςπως
εργάζονταιεργάζονται σταστα ξέναξένα πανεπιστήμιαπανεπιστήμια..



ICREICRE

 ΤοΤο όλοόλο πρόγραμμαπρόγραμμα διεξάχθηκεδιεξάχθηκε στηνστην
αγγλικήαγγλική γλώσσαγλώσσα..
 ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα θαθα επαναληφθείεπαναληφθεί καικαι τοτο

2011 2011 σεσε άλληάλλη χώραχώρα ((ΣλοβενίαΣλοβενία). ). 



ΚριτήριαΚριτήρια επιλογήςεπιλογής γιαγια συμμετοχήσυμμετοχή τωντων
σπουδαστώνσπουδαστών στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα

Erasmus IntensiveErasmus Intensive

 ΝαΝα έχουνέχουν πολύπολύ καλήκαλή γνώσηγνώση τηςτης αγγλικήςαγγλικής γλώσσαςγλώσσας..

 ΝαΝα έχουνέχουν περάσειπεράσει τατα μαθήματαμαθήματα: : ««ΤεχνολογίαΤεχνολογία ξύλουξύλου ΙΙ»»
καικαι ««ΙδιότητεςΙδιότητες ξύλουξύλου»»..

 ΝαΝα έχουνέχουν μέσομέσο όροόρο τωντων μαθημάτωνμαθημάτων πάνωπάνω απόαπό 6,5.6,5.

 ΝαΝα φοιτούνφοιτούν σεσε μεγαλύτερομεγαλύτερο απόαπό τοτο 55οο εξάμηνοεξάμηνο. . 

ΠολύΠολύ καλήκαλή εκπαιδευτικήεκπαιδευτική εμπειρίαεμπειρία!!


