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«Καλές πρακτικές»
Η εισαγωγή και εφαρμογή τους στο Τμήμα
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας
του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη
Αναδρομή στην πορεία ακαδ/κής ολοκλήρωσης του Τμήματος

Βράβευση του Ι. Κακαρά από την
ProHolz & το περιοδικό ΕΠΙΠΛεΟΝ

Αφιέρωση
Η παρουσίαση αυτή αφιερώνεται στον εξαίρετο φίλο και
συνάδελφο Καθ. Ιωάννη Κακαρά - τον ιδρυτή αυτού του
Τμήματος ΤΕΙ - γιατί μας αγκάλιασε, μας προσέλκυσε εδώ,
μας πρόσφερε τις καλλίτερες ακαδημαϊκές συνθήκες και
περιβάλλον για να εργαστούμε και να προοδεύσουμε, και
πρόσθετα μας ενέπνευσε και μας χάρισε «… τ’ ωραίο ταξίδι»

1) Συμμετοχή του Τμήματος σε εκθέσεις
Περίπτερο – έργα των σπουδαστών & εξωστρέφεια
ιδέα: Ι. Κακαράς

link
link

link

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Εξωστρέφεια & επαφές με την κοινωνία
 Αλληλεπίδραση με τις επιχειρήσεις επίπλου
 Εμπειρίες για τους σπουδαστές από την αγορά

2) Οργάνωση σεμιναρίων για επιχ/σεις ξύλου & επίπλου
Επαφή με την παραγωγή & χρήσιμες αλληλεπιδράσεις
ιδέα: Γεώργιος Νταλός

Γρεβενά (2005)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Ευκαιρία για άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις Ξ-Ε
 Πολύτιμες εμπειρίες & ανταλλαγή απόψεων
 Δυνατότητες για συνεργασίες σε τεχνολογικά θέματα
 Εξωστρέφεια σε μέγιστο βαθμό

Λάρισα (2006)

3) Δημιουργία Εκπαιδευτικής πύλης
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού & ελεύθερη πρόσβαση
ιδέα: Γ. Μαντάνης

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Ελεύθερη πρόσβαση από τους σπουδαστές
 Χρήσιμη για την εκπαιδευτική διαδικασία
 Άνοιγμα στην κοινωνία & ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ

4) Επισκέψεις μελών ΕΠ σε σχολεία της Θεσσαλίας
Παρουσίαση του τμήματος & προσέλκυση νέων σπουδαστών
ιδέα: Γ. Μαντάνης

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλίας
 Επαφές με μαθητές & ενημέρωση σε θέματα ΣΕΠ
 Επισκέψεις μαθητών Λυκείου στο Τμήμα μας και ξενάγηση
στους εργαστηριακούς χώρους μας

5) Δημιουργία οργανογράμματος στο Τμήμα
Κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό του τμήματος
http://www.wfdt.teilar.gr/organ.php

ιδέα: Ι. Παπαδόπουλος

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Καλύτερη οργανωτική διάρθρωση στο Τμήμα
 Κατανομή τομέων ευθύνης & αρμοδιοτήτων στα μέλη ΕΠ / ΕΤΠ / ΕΡΔΙΠ

6) Άρθρα & προβολή σε ΜΜΕ - Γραφείο προβολής (από έτους 2007)
Πρωτοβουλία για προβολή του έργου μας στην κοινωνία
Αφιέρωμα της εφημερίδας "Η Καθημερινή" σε πρωτότυπη έρευνα
μελών του Τμήματος

ιδέα & υλοποίηση: Γ. Μαντάνης

29/01/2012
Εφημερίδα "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 25-01-2012
"Καρδίτσα: Πρωτότυπη έρευνα από το Τμήμα Σχεδιασμού
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου"
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_25/01/20
12_424030
Πρωτότυπη έρευνα των κ.κ. Μ. Σκαρβέλη, Κ. Τζιτζιρή & Ι.
Παπαδόπουλου, για τη συμπεριφορά στη μετάδοση του ήχου
διαφόρων τύπων ξύλινων δαπέδων

Αφιέρωμα – άρθρο για το Τμήμα ΣΤΕΞ στο
ένθετο «Παιδεία» της εφημερίδας Έθνος

Δελτίο τύπου τελετής ορκωμοσίας
link: www.karditsanews.gr/?p=35386
video: http://idkar.blogspot.com/2011/06/2062011.html

«Η παραγωγή ξύλου στη
χώρα μας και η ασκούμενη
δασική πολιτική»

Αφιέρωμα – άρθρο για το Τμήμα ΣΤΕΞ στην
εφημερίδα Η Καθημερινή (2008)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Εξωστρέφεια του Τμήματος σε μέγιστο βαθμό
 Ενίσχυση της προβολής του Τμήματος
 Ενημέρωση των πολιτών σε τεχνολογικά θέματα

Δελτίο ειδήσεων ΕΤ1
(θέμα φορμαλδεῢδης)

7) Προβολή στην ελληνική κοινωνία - Newsletters
Δημοσιοποίηση μέσω 7.000 emails των δράσεων μας
www.teilar.gr/~mantanis/Nea.htm

www.wfdt.teilar.gr/Newsletters.php

υλοποίηση:
Γ. Μαντάνης
Θ. Μπάμπαλης

Επίσκεψη Υπουργού
ΥΠΕΠΘ κ. Στυλιανίδη
στο ΣΤΕΞ (10-5-2008)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Εξωστρέφεια προς 4.500 επιχειρήσεις ξύλου & επίπλου, τμήματα ΑΕΙ,
φορείς της Θεσσαλίας, 250 τεχνικά γραφεία, 150 επαρχ. εφημερίδες,
800 λύκεια & γυμνάσια, 120 ΣΕΠ, ακαδημαϊκή κοινότητα ΤΕΙ/Λ,
>400 πτυχιούχους του ΣΤΕΞ και άλλους φορείς & οργανισμούς
 Λογοδότηση του Τμήματος έναντι της κοινωνίας

8) Καινοτομική ανάπτυξη CD – video για το Τμήμα
Δημιουργία οπτικού υλικού από τα εργαστήρια / υποδομές μας
υλοποίηση: Θ. Μπάμπαλης

Σ. Καραστεργίου

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Δυνατότητα ενημέρωσης λυκείων, φροντιστηρίων, γραφείων ΣΕΠ
 Πολύτιμο εργαλείο προβολής του Τμήματος διά της ιστοσελίδας μας
 Απόδειξη της έννοιας δημιουργικότητα + καινοτομία στα ΤΕΙ

9) Δραστηριότητα εκπ/κών εκδρομών στο εξωτερικό
Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη
ιδέες: Γ. Μαντάνης, Γ. Νταλός, Ι. Παπαδόπουλος

1η εκδρομή εξωτερικού του Τμήματος σε εκθέσεις
Μιλάνου & Ρώμης, Ιταλία (4/2006)

2η εκδρομή εξωτερικού των μελών ΕΠ στη
βιομηχανία κουζίνας Nobilia, Γερμανία (9/2008)

Εκπαιδευτική επίσκεψη μελών ΕΠ & ΕΤΠ στις
Zweihorn & Sikkens της Γερμανίας (10/2010)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Πολύτιμες εμπειρίες από την ευρωπαϊκή αγορά
 Ενίσχυση της εξωστρέφειας & επαφή με επιχειρήσεις

10) Επισκέψεις σε παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας
Εμπειρίες για τους σπουδαστές μέσω εκπ/κών εκδρομών
ιδέες: Γ. Νταλός & Ι. Παπαδόπουλος

link

link

link

link

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Άμεση επαφή με τις ελληνικές επιχειρήσεις
 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση & σύνδεση με την πράξη

11) Συγγραφή τεχνικών άρθρων σε κλαδικά περιοδικά
>120 ενημερωτικά άρθρα για τεχνικά θέματα (έτη 2002-2012)
Ι

πρωτοβουλία: Γ. Μαντάνης
& Ι. Κακαράς

www.wfdt.teilar.gr/articles.php
www.teilar.gr/~mantanis/articles.htm

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Ενημέρωση του κλάδου ξύλου - επίπλου & διάχυση της γνώσης
 Ελεύθερη πρόσβαση από τους πολίτες
 Ενθάρρυνση των νέων μελών ΕΠ στη συγγραφή άρθρων

12) Διαλέξεις ομιλητών από παραγωγικές επιχειρήσεις
Τεχνικά σεμινάρια στο ΤΕΙ από διακεκριμένους επαγγελματίες
ιδέα: Γ. Μαντάνης

Ξύλινες σκάλες Domogroup (2011)

Υλικά - βερνίκια Eurotechnica (2010)

Platowood Plato International (2011)

Νέα προϊόντα ξύλου Shelman (2009)

Ξύλινα κουφώματα Sylor Α.Ε. (2007)

Ξύλινες κατασκευές Έλατον (2008)
Σύνθετη ξυλεία ΑΒΕΞ Α.Ε. (2008)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία για τους σπουδαστές μας
 Αμφίδρομη επικοινωνία & σύνδεση με την παραγωγή

13) Συμμετοχές & διεθνή βραβεία σε διαγωνισμούς design
Δράσεις αριστείας του Τομέα Σχεδιασμού του Τμήματος
1ο διεθνές βραβείο στο σχεδιαστή Θ. Μπάμπαλη,
διεθνής έκθεση TheDieline ΗΠΑ (2010) & πολύ
σημαντική Ακαδημαϊκή & Επιστημονική Αριστεία

3ο διεθνές βραβείο στο σχεδιαστή Δημ. Χαϊδά,
Animation, διαγωνισμός της Ε.Ε. (2/2012) video

Σχεδιαστικές συσκευασίες από
την ομάδα του ΣΤΕΞ (12/2011),
κ. Μπάμπαλης, κ. Ντιντάκης, κ.
Μακρής & κ. Χαϊδάς (video)

Διάκριση!

ιδέα & πρωτοβουλίες: Θ. Μπάμπαλης
Blog: http://idkar.blogspot.com/

3ο βραβείο στο Θ. Μπάμπαλη διεθνής διαγωνισμός
βιομηχανικού σχεδίου επίπλων γραφείου (2006)
2ο βραβείο καινοτομίας στο Θ. Μπάμπαλη, ΥΠΑΝ
βιομηχ. σχέδιο συσκευασίας ελαιολάδου (2007)

Σχεδιαστική διάκριση Δημήτρη Χαϊδά (2011) link
Συμμετοχή στην έκθεση «Τίποτε δεν πάει χαμένο» 

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Πολύ σημαντικές διακρίσεις για τα μέλη ΕΠ & το ίδιο το Τμήμα
 Καινοτομίες, δράσεις & ακαδημαϊκή κορύφωση της αριστείας

14) Συμμετοχές σε δράσεις COST της ΕΕ & κινητικότητα ΕΠ
Συνεχής επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις & εκπ/κά ταξίδια
Οργάνωση διεθνούς Ευρωπαϊκού συνεδρίου COST E34
Λάρνακα, Κύπρος (Μάρτιος 2007) – πρακτικά

πρωτοβουλία: Γ. Νταλός & Γ. Μαντάνης

Συμμετοχές ΣΤΕΞ
Νέα Δράση COST
FP1004 link
Συνέδριο, Δράση
COST FP1006 link

Τακτική συμμετοχή των μελών ΕΠ του Τμήματος στις Δράσεις της Ε.Ε., COST E31, E34, Ε35, E49,
E53, IE0601, FP0904, FP1004 & FP1006 (κατά την περίοδο 2004 έως σήμερα)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Επαφή & follow-up με την ευρωπαϊκή επιστημονική πραγματικότητα
 Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ΣΤΕΞ στην Ευρώπη

15) Καθιέρωση αριστείων ήθους & προσφοράς
Απονέμονται με φειδώ σε σπουδαστές με σπάνια προσόντα
ιδέα: Σ. Καραστεργίου
& Γ. Μαντάνης

Οι απονομές αυτές γίνονται
τιμητικά κατά την Τελετή
ορκωμοσίας στο Τμήμα

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Επιβράβευση ξεχωριστών σπουδαστών
 Ενθάρρυνση των νέων για ανιδιοτελή προσφορά & εθελοντισμό

16) Δραστηριότητες Erasmus & κινητικότητα σπουδαστών
Δράσεις ανταλλαγής σπουδαστών με ξένα παν/μια της ΕΕ
Εκπαιδευτικό σεμινάριο 2 εβδομάδων στο
πρόγραμμα Erasmus-Intensive (Ουαλία, 10/2010)

πρωτοβουλίες: Γ. Νταλός
Μ. Σκαρβέλης
Ι. Ντιντάκης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 2 εβδομάδων στο
πρόγραμμα Erasmus-Intensive (Βερολίνο, 9/2011)
Συμμετοχή του Τμήματος τα τελευταία 8 έτη στο πρόγραμμα ERASMUS - συνεχής ανταλλαγή σπουδαστών μας,
10 ξένοι σπουδαστές στο ΣΤΕΞ (συνεργασία με πανεπιστήμια Φινλανδίας, Τσεχίας, Σλοβακίας & Βουλγαρίας)
Συμμετοχή τα έτη 2011-2012 και στο πρόγραμμα Erasmus-Intensive, με εκπαιδευτικά σεμινάρια στις χώρες
Γερμανία, Σλοβενία & Φινλανδία, στο αντικείμενο Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - υπεύθυνος: Γ. Νταλός

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Σημαντικές εμπειρίες για τους σπουδαστές μας
 Ενίσχυση κινητικότητας σπουδαστών & μελών ΕΠ

17) Απόψεις των αποφοίτων μας για το Τμήμα
Εντυπώσεις των πτυχιούχων μας για τις σπουδές στο ΤΕΙ/Λ
ιδέα-υλοποίηση: Γ. Μαντάνης
Ι

http://www.wfdt.teilar.gr/material/views_after_graduation_v3.pdf

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Ανατροφοδότηση από τους ίδιους τους αποφοίτους μας
 Χρήσιμες συγκρίσεις - πολύτιμες κριτικές για την αυτοβελτίωσή μας
 Επαφή και επικοινωνία - χρήσιμο feedback από την αγορά εργασίας

18) Συμμετοχές των σπουδαστών μας σε εκθέσεις
Δημοσιοποίηση & έκθεση πρωτότυπων έργων στο κοινό
ιδέες: Θ. Μπάμπαλης & Γ. Νταλός

1ο βραβείο στους κ.κ. Μαστρογιώργο & Βασιλάκη
Επιπλοτέχνημα Λάρισας (2003)

Design 2009 link

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Εξωστρέφεια & νέες εμπειρίες για τους σπουδαστές
 Προβολή του τμήματος στην κοινωνία και την αγορά
 Ενθάρρυνση της αριστείας
link 1 link 2 link 3

19) Δημόσιες παρεμβάσεις σε ΜΜΕ για κρίσιμα θέματα
Άρθρα με ριζοσπαστικές θέσεις των μελών ΕΠ
πρωτοβουλίες: Ι. Κακαράς & Γ. Μαντάνης
Δημόσιες θέσεις των μελών ΕΠ
www.wfdt.teilar.gr/theseis_parembaseis.php
http://users.teilar.gr/~mantanis/theseis.htm
ΟΧΙ στις καταλήψεις!
Γ. Μαντάνης (2007)

Ι. Κακαράς Δεν υπήρξε ποτέ εθνική αγροτική πολιτική Ελευθερία Λάρισας
Θ. Μπάμπαλης Design επί της ουσίας Μακεδονία
Ι. Κακαράς Από το κακό στο χειρότερο! Ελευθερία Λάρισας
Ι. Παπαδόπουλος Ένα δάσος από ευκαιρίες Η Καθημερινή
Ι. Κακαράς Η αλήθεια για το αλουμίνιο και το ξύλο ΕΠΙΠΛεΟΝ

Μαντάνης Γ. και Ι. Κακαράς ΟΧΙ στην αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος 2007
Έρευνα αποφοίτων
Ι. Παπαδόπουλος (2010)

Μαντάνης Γ. Η εκπαίδευση χρειάζεται βαθιές τομές 2010

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με υπεύθυνες θέσεις
 Σύνδεση με την κοινωνία – κατάθεση απόψεων από ειδικούς

20) Οργάνωση συνεδρίων/ημερίδων για τον κλάδο Ξ-Ε
Συντονισμός & πρωτοβουλία των μελών ΕΠ για ημερίδες
ιδέες: Γ. Νταλός, Σ. Καραστεργίου, Ι. Παπαδόπουλος
Συνέδριο ΠΟΒΣΚΞ
ΤΕΙ/Λ, Καρδίτσα (2010)
Ημερίδα ΟΒΙ
TΕΙ/Λ, Καρδίτσα (2007)
Ημερίδα FURNIMA
Θεσσαλονίκη (2008)
Ημερίδα Γρ. Διασύνδεσης
ΤΕΙ/Λ, Καρδίτσα (2007)
15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (2011)
http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=307

Σεμινάρια σε Αλβανικές
επιχ/σεις επίπλου (2006)

Ημερίδα Medwood (2008)

Wood Symposium
TTR Centre Κύπρος (2007)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Αμφίδρομη επικοινωνία & νέες συνεργασίες
 Προβολή του τμήματος στις επιχειρήσεις Ξ-Ε
 Σύνδεση με την αγορά link 1 link 2 link 3 link 4

21) Δημιουργία ιστοσελίδας μαθήματος
Ανάπτυξη ιστοσελίδων με πλούσιο διδακτικό υλικό (από 2006)
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ιδέα: Γ. Μαντάνης

Υπεύθυνος: Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Μαντάνης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison Η.Π.Α.
τηλ. 24410 79.206 (εσωτ. 112) • E-mail: mantanis@teilar.gr • Website: www.teilar.gr/~mantanis

«ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ»
Εξάμηνο: Β΄ (υποχρεωτικό μάθημα)
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες θεωρίας: 3 ώρες / εβδομάδα (Δευτέρα 11-14 μ.μ. (μεγάλο αμφιθέατρο ΣΤΕΞ)
Ώρες εργαστηρίου: 2 ώρες εβδομαδιαίως (υπεύθυνος εργαστηριακού μαθήματος: Δρ. Δ. Μπιρμπίλης,
E-mail: dmbirmbi@teilar.gr)
Ώρες του διδάσκοντα για συνεργασία: Δευτέρα 14-16 μ.μ.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις φυσικές
και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου και τη σημασία τους, επεκτείνοντας
ταυτόχρονα τις προηγούμενες γνώσεις τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην πυκνότητα, την υγροσκοπικότητα, τη ρίκνωση και διόγκωση και τις
μηχανικές και θερμικές ιδιότητες. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να
κατανοήσουν στοιχεία που αφορούν τις αλλοιώσεις που συμβαίνουν στο
ξύλο και τη φυσική διάρκεια (ανθεκτικότητα) του ξύλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ξύλου ως υλικού. Ανταγωνιστές του
ξύλου στην αγορά. Ξηρή, βασική και φαινομενική πυκνότητα. Πυκνότητα
της ξυλώδους ύλης. Ποσοστό κενών χώρων και η σημασία του.
Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα του ξύλου. Τρόποι
υπολογισμού της πυκνότητας. Υγροσκοπικότητα του ξύλου (ορισμός,
αίτια, επιπτώσεις στις ιδιότητες και τις κατεργασίες). Μέγιστη υγρασία
του ξύλου και υπολογισμός αυτής. Μέθοδοι εκτίμησης της περιεχομένης
υγρασίας του ξύλου. Προσρόφηση & εκρόφηση. Ισοδύναμη υγρασία του
ξύλου και η σημασία της. Ρίκνωση - Διόγκωση (ορισμός, παράγοντες,
ανισοτροπία, τρόποι υπολογισμού). Πρακτική σημασία και αντιμετώπιση

Στην ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος
περιέχεται πλούσιο διδακτικό υλικό
για τον σπουδαστή: οι διδακτικοί
στόχοι και οι διδακτικές ενότητες.
Downloadable παρουσιάσεις από
διαλέξεις, ασκήσεις πράξης, εργασίες
για μελέτη (ελληνικές-ξένες), βιβλία
που είναι ελεύθερα, ιστοσελίδεςπαραπομπές & πρόσθετο διδακτικό
υλικό.

Ωφέλειες από την εφαρμογή:
 Γρήγορη & εύκολη πρόσβαση
από τους σπουδαστές
 Ενθάρρυνση νέων για χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών
 Ελεύθερη πρόσβαση σε υλικό,
παρουσιάσεις θεωριών &
ευκολία στην αναζήτηση γνώσης
link 1 link 2 link 3 link 4 link 5

22) Ανάδειξη πρωτότυπου έργου πτυχιακών εργασιών
Καλή πρακτική για την αναβάθμιση του Τμήματος
ιδέες: Γ. Μαντάνης

Website
Διαθέσιμα θέματα
πτυχιακών
εργασιών



Ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό και την τοπική κοινωνία
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Ptyxiakes_Ergasies_tmimatos_STXE.pdf




Ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας των άριστων πτυχιακών εργασιών
που έχουν εκπονηθεί κάθε ΑΕ http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php
Βράβευση των άριστων πτυχιακών εργασιών στην τελετή
ορκωμοσίας του Τμήματος με απονομή αριστείων (σχέδιο: Θ. Μπάμπαλης)
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/DT-Aponomi-Ptyxiakwn.pdf



Δημοσιοποίηση του έργου αυτού σε κλαδικά περιοδικά Ξ-Ε
http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2008_07.pdf
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/epipleon/2009_analisi_40.pdf

Ωφέλειες από αυτή την καλή πρακτική
 Δημιουργικός ανταγωνισμός σπουδαστών για πρωτοτυπίες
 Δημοσιοποίηση έργου – ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό

23) Τεχνικές συνεργασίες με τις επιχειρήσεις Ξ-Ε
>100 projects με ελληνικές & κυπριακές εταιρείες
Συνεργασίες έρευνας, υποστήριξης & ποιοτικού ελέγχου:
AlfaWood AE, Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ, ΓΙΩΤΑΣ
Ι ΑΕ, Bocharini,

πρωτοβουλίες: Μέλη ΕΠ

Ακρίτας ΑΕ, Shelman AE, Πίνδος ΑΕ, ΑΒΕΞ ΑΕ, Εφαρμογές ΟΕ, link
Παπαβασιλείου-Method AΕ, Sayerlack AE, EuroTechnica, NANOPHOS AE,
ΜΕΤΚΑ ΑΕ, ΕΚΕΤΕ-Εθνική Τράπεζα ΑΕ, Άκτωρ Κατασκευαστική, BioAlten,
EUROCO AE, Maniva, Μαλαβάκης Ξυλεμπορική, NTL Chemical Consulting,
Chimar Hellas AE, Μεσογειακή ΑΕ, ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ, Wands-Βασίλαινας ΟΕ,
Plato International BV, Ν & Α. Κρητικός ΟΕ, Υλήεσσα ΟΕ, ΡουχωτάςWorldWood Hellas, Καράμαλης Ξυλόγλυπτα, Ρέππος Ξυλοναυπηγείο,
Καραμήτρος ΟE, ΧΛΙΑΠΑΣ ΑΕ, Αφοί ΠΑΣΧΑΛΗ ΟΕ, ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ,
ΕΤΕΞΠΟΡΤ ΟΕ, Τσακογιάννης ΟΕ, ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΕ, Τσίγκας ΑΕ, ΟΣΚ ΑΕ,
ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, Βασιλόπουλοι Αφοί & Σία, Αληχανίδης ΑΕ, ΣΙΝΟΣ ΑΕ,
link
Προπαλέτ, Biotask AE, ΔΑΡΜΑΚ ΑΕ, Κόϊος ΑΕ, Πλαίσιο ΑΕ, ΕΜΚΑ ΑΕ,
Αρβανίτης Παρκέτα, EPICOM OE, Κτήμα Γεροβασιλείου ΑΕ, έπιπλα
Τσιούκας, ΕΤΗΛΚΑ ΑΕ, Parkeform OE, Sachtleben-Hombitec, ΕΚΜΑ
Furnishings Ltd, G. Theodorou Ltd, Α. Κουνούπης & Υιοι Λτδ, Επιπλώσεις
link
Τομάζου & Υιοί Λτδ, XYLO ARTISTICO Ltd, Τάκης Μαραγκός & Υιοι Λτδ,
CASA ONIRICA LTD, Επιπλοποιία Ζ. Παπακώστα Λτδ, Π. Πιερίδης & Υιοί
link
Λτδ, Χυλογλυπτική ετ. Χρ. Ταλιαδώρος & Υιοί Λτδ, BELLA CASA Ltd, FAME
Furnishings Ltd, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ, ΑΦΟΙ Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΤΔ, TIMOSET –
Σταύρος Τιμοθέου ΛΤΔ, Σ.Κ. Μιχαήλ Ξυλ. Εργ. Λτδ, Σάββας Παυλανάς,
www.teilar.gr/~mantanis/research.htm
ARTWOOD Furniture & Decoration Ltd, KLIRCO Furnishing Ltd, Δ..Α.
ΣΤΡΩΜΑΝ Ltd, Venere Group και πολλούς ιδιώτες.
http://www.wfdt.teilar.gr/ereunhtika_programs.php

Μελέτες & πραγματογνωμοσύνες link

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Σύνδεση με την αγορά - πολύτιμες αλληλεπιδράσεις & νέα γνώση
 Ευκαιρίες για πετυχημένα projects & αναγνώριση από τον κλάδο Ξ-Ε

24) Ερωτηματολόγιο για νεοεισακτέους σπουδαστές
Εξαγωγή συμπερασμάτων για τους πρωτοετείς μας
πρωτοβουλία: Γ. Μαντάνης &
Ι. Παπαδόπουλος

Τελετή υποδοχής νεοεισακτέων στο Τμήμα
http://www.wfdt.teilar.gr/news_detail.php?Id=294

Κατάτμηση σε εργαστηριακές ομάδες
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Neoeisakteoi.
pdf

Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων
http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/prwtoeteisereuna-2011.pdf

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της έρευνας
http://www.designmag.gr/tei-karditsas/3142

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Προγραμματισμός & οργάνωση της υποδοχής των πρωτοετών
 Ενημέρωση των νεοεισακτέων για όλα τα θέματα & ξενάγηση στο Τμήμα
 Συμπεράσματα για τους πρωτοετείς σπουδαστές & χρήσιμο feedback

25) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους Φορείς
Παροχή τεχνικών συμβουλών σε φορείς Δημοσίου & ιδιωτικούς




















Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ (ΕΣΥΔ)Ι
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ/νση Φυτικής Προστασίας)
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ)
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ)
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ (ΑΝΚΑ)
Δήμος Καρδίτσας
Δήμος Λάρισας
ΙΤΕΔΑ – Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κατασκ. Ξύλινων Κουφωμάτων
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Επίπλου
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας
Ξύλου (ΠΟΒΣΚΞ)
Πανελλήνιος Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών

πρωτοβουλίες: Μέλη ΕΠ

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Σύνδεση με φορείς του Δημοσίου & παροχή τεχνικής υποστήριξης
 Αναγνώριση του Τμήματος από ιδιωτικούς & δημόσιους φορείς

26) Δημιουργία ιστοσελίδας θέσεων πρακτικής άσκησης
στη μοντέρνα & συνεχώς updated ιστοσελίδα του Τμήματος
υλοποίηση: Δ. Αβραμούλη & Γ. Μαντάνης

www.wfdt.teilar.gr

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Άμεση πρόσβαση από τους σπουδαστές
 Χρήσιμη για την γρήγορη ενημέρωση όλων

27) Εβδομαδιαία τακτική συνάντηση όλων των μελών
Συσκέψεις όλων των τακτικών μελών ΕΠ, ΕΡΔΙΠ & ΕΤΠ
ιδέα-υλοποίηση: Ι. Παπαδόπουλος

Ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, ενημέρωση και
συζήτηση επί κρίσιμων θεμάτων του
Τμήματος, συνεργασιών και δράσεων και συναποφάσεις σε διάφορα ζητήματα πολιτικής
& μελλοντικών δραστηριοτήτων του Τμήματος
εφαρμογή της αρχής:
«όλα τα θέματα στο τραπέζι» (Ι. Κακαράς)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Διαφάνεια σε όλα – ενημέρωση από τη Διοίκηση του Τμήματος
 Συμμετοχή όλων των μελών στις αποφάσεις – έκφραση γνώμης
 Στενή και τακτική επαφή & επικοινωνία: καλύτερες σχέσεις

28) Διάχυση των εμπειριών από εκπαιδευτικά ταξίδια
Δράση ενσωματωμένη στην εκπαιδευτική διαδικασία του ΣΤΕΞ
ιδέα-υλοποίηση: Γ. Νταλός

Δ. Λαμπούδης

Ι. Ντιντάκης

www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/taxidia-ekdhlwsi-29.11.2011.pdf

Ανοιχτές συγκεντρώσεις όλου του προσωπικού (καθηγητών, εκτ. συνεργατών,
μελών ΕΤΠ και ΕΡΔΙΠ) καθώς και όλων των σπουδαστών του Τμήματος (με
διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας) για παρουσιάσεις σε powerpoint από
εκπαιδευτικά ταξίδια μελών ΕΠ του Τμήματος στο εξωτερικό & σε ξένα ιδρύματα
εφαρμογή της αρχής: «διάχυση της γνώσης – ενημέρωση σε όλους»

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Μεγάλο ενδιαφέρον από τους σπουδαστές – ευρεία ενημέρωση
 Παρότρυνση των σπουδαστών για δράσεις στο εξωτερικό
 Ενδιαφέρον happening & διάχυση της γνώσης μεταξύ του ΕΠ

29) Εξωστρέφεια με πρωτότυπες συνεργασίες στην έρευνα
Τεχνολογικές συνέργειες με ξένα πανεπιστήμια & εταιρείες R&D
ιδέα & πρωτοβουλίες: Γ. Μαντάνης

Κοινές δράσεις έρευνας:

 Παν. Αθηνών, Τμήμα
Φαρμακευτικής link
 SP Sweden link
 SD Univ., Turkey link
 TEI Καβάλας link
 Univ. of Goettingen link
 West Hungary Univ. link
 Istanbul Univ. link

www.teilar.gr/~mantanis/work.htm

Editorial Board, journal
Wood Material Sci Eng.

paper I paper II

Ερευνητικές συνεργασίες
με τις διεθνείς εταιρείες:

Πρόσκληση από Παν/μιο του Πεκίνου link
Εκπαιδευτικό ταξίδι στις Η.Π.Α. link






NanoPhos SA link
Sayerlack Srl link
Plato Intern. BV link
NTL Chemical link

@ BJFU, Beijing, China

@ Forest Products Lab, USA

Ωφέλειες από την εφαρμογή της πρακτικής
 Εξωστρέφεια των μελών ΕΠ & διεθνοποίηση
 Ενθάρρυνση της αριστείας & προβολή του τμήματος

30) Συνεχής διεκδίκηση & επέκταση ακαδημαϊκών χώρων
Επαφή & σύνδεση με τις τοπικές αρχές & ενέργειες δράσης
πρωτοβουλίες: Ι. Κακαράς
Σ. Καραστεργίου
Ι. Παπαδόπουλος
Γ. Νταλός

Άποψη από την τελετή θεμελίωσης του νέου
κτιρίου του Τμήματος, παρουσία επισήμων (2007)

Μόνιμο κτίριο (έτος 2010): κατασκευάστηκε από πόρους
προγράμματος του ΥΠΕΠΘ, μετά από πολλαπλές ενέργειες μελών
ΕΠ του Τμήματος, συνεχή συντονισμό & πολύ έντονη διεκδίκηση

Τα μέλη ΕΠ του ΣΤΕΞ έχουν προβεί, όλα τα έτη λειτουργίας του τμήματος, σε ενέργειες & επαφές
για την εξασφάλιση νέων χώρων και οικοπέδων για επέκταση των ακαδ/κών εγκατ/σεων μας

Ωφέλειες από την εφαρμογή της πρακτικής
 Πετυχημένη & σημαντική επέκταση των χώρων
 Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος
 Κτίριο εργαστηρίων (έτος 2003): κατασκευάστηκε
από πόρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από
έντονη διεκδίκηση από το ίδιο το Τμήμα ΣΤΕΞ

31) Έρευνα & παρακολούθηση των πτυχιούχων ΣΤΕΞ
Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις επαγγελματικές προοπτικές
πρωτοβουλίες: Ι. Παπαδόπουλος
Γ. Μαντάνης
Συνέντευξη του Ι. Παπαδόπουλου για τις
επαγγελματικές προοπτικές πτυχιούχων
του Τμήματος ΣΤΕΞ (2010)
link
Άρθρο: Ένα Τμήμα με σίγουρη
επαγγελματική αποκατάσταση! (2007)
link
Δημοσιοποίηση έρευνας αποφοίτων (2007)
link
Παρουσίαση του Ι. Παπαδόπουλου (2008)
link
Συνέντευξη του Γ. Μαντάνη
link

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Updated έρευνες του Τμήματος για τις προοπτικές των πτυχιούχων του
 Χρήσιμο feedback από τους αποφοίτους & διαρκής επαφή

32) Εσωτερικός διαγωνισμός σπουδαστών σε μάθημα
Χορηγία της διεθνούς εταιρείας Cocomat στο μάθημα Μάρκετινγκ
Σε εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος στην εταιρεία COCOMAT A.E.
(7.12.2011) προτάθηκε η ιδέα ενός εσωτερικού διαγωνισμού, εντός του ΣΤΕΞ
σε υποχρεωτικό μάθημα του Δρ. Ι. Παπαδόπουλου.

ιδέα: Ι. Παπαδόπουλος

Το βραβείο ήταν χορηγία της εν λόγω εταιρείας, προς το Τμήμα. Κίνητρο δηλ.
για τους 2 καλύτερους σπουδαστές/σπουδάστριες στο υποχρεωτικό μάθημα
«Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου & Επίπλων» κατά το Α.Ε.
Τα 2 βραβεία τα κέρδισαν οι παρακάτω σπουδάστριες, και περιελάμβαναν τη
δωρεάν μετάβαση και διαμονή τους για 5 ημέρες σε ξενοδοχείο στην
Αμβέρσα, ξενάγηση & επισκέψεις, και γνωριμία με την πολυεθνική εταιρεία και
τις επαγγελματικές δραστηριότητές της. Μπράβο τους!
Νικήτριες του διαγωνισμού

Ζερβού Μαρία (10)
Δουγιουτζόγλου Ευανθία (10)

Ωφέλειες από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
 Εσωτερικός - δημιουργικός ανταγωνισμός για αριστεία
 Συμμετοχή και θετική ανταπόκριση από τους σπουδαστές μας

