
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

27-02-2013 

To Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Λάρισας) του Παρ/τος 
Καρδίτσας (www.wfdt.teilar.gr) συνεχίζοντας τις «καλές πρακτικές» του, προσκάλεσε την Γ’ 
τάξη Λυκείου του 1ου Λυκείου Καρδίτσας για ενημέρωση & ξενάγηση. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27-02-2013 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ, και περίπου 
120 μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το πρότυπο αυτό Τμήμα και να 
ενημερωθούν, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους. Αρχικά, ο Πρόεδρος του Τμήματος 
κ. Γεώργιος Μαντάνης έκανε αναλυτική παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων του 
Τμήματος, αναφέρθηκε στη μοναδικότητα και τις πολύ καλές προοπτικές που υπάρχουν για 
σπουδές στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε.- τέλος, έδωσε παραδείγματα από δράσεις, έργα και 
δραστηριότητες των φοιτητών και των καθηγητών του εν λόγω Τμήματος.  

 
Άποψη από την εκδήλωση της 27-02-2013 στο αμφιθέατρο του Τμήματος 

 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί και συνεργάτες του Τμήματος κ.κ. Αλέξης Γαλαγάλας, 
Κατερίνα Ράμμου, Κων/νος Νινίκας, Δημήτρης Αγγελούσης, όπως και Γ. Μπόθος, σε 
μικρότερες ομάδες, ξενάγησαν τους μαθητές της Γ’ Λυκείου σε όλους τους χώρους του 
Τμήματος, τις αίθουσες διδασκαλίας και τα σύγχρονα εργαστήρια. 

Τους ενημέρωσαν για τα  εργαστήρια που γίνονται στο ΤΕΙ, τους παρουσίασαν τα σύγχρονα 
μηχανήματα και εργαστηριακές συσκευές και τα διάφορα πειράματα, καθώς και τεχνολογικές 
και σχεδιαστικές κατασκευές που γίνονται στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου. Ο επί πτυχίω σπουδαστής κ. Κων. Καρατσιώρης παρουσίασε στους μαθητές 



 

ορισμένες δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από τη σχεδίαση με σύγχρονα ηλεκτρονικά 
μέσα και τεχνολογίες και τους μίλησε για τις εμπειρίες του στο εν λόγω Τμήμα. 

To Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ευχαριστεί το 1ο Λύκειο 
Καρδίτσας, τον κ. Δ/ντή και τους κ.κ. καθηγητές και δηλώνει ανοιχτό σε κάθε μελλοντική 
συνεργασία και αλληλεπίδραση.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Μαντάνης απευθύνει με την ευκαιρία του παρόντος δελτίου 
ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα Λύκεια της Καρδίτσας και της περιοχής μας (ειδικά για τις 
τάξεις της Γ’ Λυκείου) για επισκέψεις και ξεναγήσεις στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. οποτεδήποτε. 

 
Εκθεσιακός χώρος του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. 


