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Καλές πρακτικές & ενθάρρυνση της αριστείας 

του Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη / Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου 

 Εφαρµογή-δηµιουργία Εκπαιδευτικής πύλης µε εκπαιδευτικό υλικό από πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ 

(http://www.wfdt.teilar.gr/Edu.php). 

 Εισήγηση και υλοποίηση προσωπικών επισκέψεων σε Γυµνάσια-Λύκεια νοµών Καρδίτσας, 

Τρικάλων και Λάρισας και παρουσιάσεις για ενηµέρωση των µαθητών για το Τµήµα και τις 

προοπτικές των πτυχιούχων µας. 

 Ίδρυση Γραφείου Προβολής Έργου στο Τµήµα (από έτους 2007) µε συνεχή αποστολή και 

προβολή-δηµοσιοποίηση των δράσεων του Τµήµατος στην ελληνική κοινωνία, ΜΜΕ και τις 

επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου-επίπλου. 

 Εφαρµογή -για πρώτη φορά στο ΤΕΙ Λάρισας- του ένθετου ΝΕΑ (από έτους 2007) σε 

τακτική βάση για τις δραστηριότητες του Τµήµατος Σ.Τ.Ξ.Ε. καθώς και του Εργαστηρίου 

Τεχνολογίας Ξύλου σε πλήθος αποδεκτών (τα τµήµατα ΤΕΙ & Πανεπιστηµίου, ακαδηµαϊκή 

κοινότητα ΤΕΙ/Λ, τοπική κοινωνία και φορείς της Καρδίτσας, 250 αρχιτεκτονικά και τεχνικά 

γραφεία, 2.000 επιχειρήσεις ξύλου-επίπλου, 300 βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, 

150 επαρχιακές εφηµερίδες, 120 ΣΕΠ, 800 λύκεια-γυµνάσια, 50 ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, 

όλους τους πτυχιούχους του τµήµατος, σχεδιαστές της αγοράς κ.α.). 

 Διαµόρφωση για πρώτη φορά στο Τµήµα του µαθήµατος Σεµινάριο µε προσκλήσεις και 

εισηγήσεις ειδικών από τις παραγωγικές επιχειρήσεις ξύλου & επίπλου και άλλους φορείς. 

Δηµοσιοποίηση στα τοπικά ΜΜΕ των εκπαιδευτικών αυτών δραστηριοτήτων (δελτίο τύπου: 

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Seminario-Abex.pdf). 

 Υλοποίηση προσωπικής ιστοσελίδας (από έτους 2003) µε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, 

συνδέσµους κ.α. (http://users.teilar.gr/~mantanis/), καθώς και δηµιουργία 4 ιστοσελίδων 

µαθηµάτων (βλ. http://users.teilar.gr/~mantanis/Domi.htm) -από έτους 2006- πριν την 

εφαρµογή του νέου νόµου-πλαίσιου. 
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 Παρεµβάσεις & δηµόσιες θέσεις σε επαρχιακά ΜΜΕ & εφηµερίδες για τα κρίσιµα θέµατα που 

απασχόλησαν την κοινή γνώµη (άρθρο 16, νέος νόµος – πλαίσιο, αξιολόγηση ΑΕΙ, άρθρο 

24, καταλήψεις, θέµατα παιδείας) (http://users.teilar.gr/~mantanis/theseis.htm). 

 Προβολή-δηµοσιοποίηση 80 τεχνικών άρθρων, κυρίως ενηµερωτικών, τα έτη 2002-2010 σε 

κλαδικά περιοδικά της χώρας για θέµατα τεχνολογίας ξύλου και ενηµέρωση πολιτών, 

φορέων και επιχειρήσεων (http://users.teilar.gr/~mantanis/articles.htm). 

 Ιδέα-υλοποίηση της πρώτης εκπαιδευτικής επίσκεψης καθηγητών και σπουδαστών του 

Τµήµατος Σ.Τ.Ξ.Ε. στο εξωτερικό (Ιταλία) και επίσκεψη σε διεθνή έκθεση επίπλου 

(http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Italia-Ekdromi.doc).  

 Προβολή των δράσεων και του Τµήµατος µέσω συνεντεύξεων πανελλαδικής κλίµακας σε 

ΜΜΕ (τηλεοπτικός σταθµός ΣΚΑΪ, 30-8-2010, ραδιοφωνικός σταθµός ΣΚΑΪ 100,3, 30-1-

2009, τηλεοπτικός σταθµός ΕΡΤ, 29-11-2009, τηλεοπτικός σταθµός ΣΚΑΪ, 2-7-2008, 

εφηµερίδα Καθηµερινή, 27-1-2008 κ.α.).  

 Υλοποίηση Newsletter Τµήµατος (αποστέλλεται από έτους 2008 σε >5.000 αποδέκτες) σε 

τακτική βάση µε δράσεις µας (http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/newsletter_02.pdf). 

 Προτάσεις-υλοποίηση για πτυχιακές εργασίες: α) ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό & 

κοινωνία (http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Ptyxiakes_Ergasies_tmimatos_STXE.pdf), 

β) ανάρτηση στην ιστοσελίδα µας των άριστων πτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί 

κάθε Α.Ε. (http://www.wfdt.teilar.gr/ptyxiakes_ergasies.php), γ)  βράβευση των άριστων 

πτυχιακών εργασιών στην τελετή ορκωµοσίας του τµήµατος µε απονοµή αριστείων 

(http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/anakoinwsi_10_06_10.pdf). 

  Πρόταση-υλοποίηση σελίδας Θέσεων πρακτικής άσκησης – επαγγελµατικής απασχόλησης 

στο website του Τµήµατος (http://www.wfdt.teilar.gr/positions.php) για απευθείας 

ενηµέρωση & αναζήτηση από σπουδαστές και πτυχιούχους του Σ.Τ.Ξ.Ε. 
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 Ενέργειες εξωστρέφειας (http://users.teilar.gr/~mantanis/research.htm) και πολλαπλές 

συνεργασίες τεχνολογικής υποστήριξης (µελέτες, πραγµατογνωµοσύνες) µε επιχειρήσεις 

ξύλου, φορείς-οργανισµούς & πολίτες µε σκοπό τη σύνδεση του ΤΕΙ και µε την κοινωνία και 

µε την πράξη-παραγωγή (http://users.teilar.gr/~mantanis/anagnwrisi-xylou.htm). 

 Πρωτοβουλία-καθιέρωση αριστείου ήθους και αριστείου προσφοράς στο Τµήµα, τα οποία µε 

φειδώ απονέµονται την ηµέρα τελετής ορκωµοσίας σε σπουδαστές για το εξαιρετικό ήθος 

και εργασία-προσφορά στο Τµήµα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  

Συµµετοχές 

 Τακτική συµµετοχή στο Editorial Board του διεθνούς περιοδικού Wood Material Science & 

Engineering (http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1748-0272&linktype=5). 

 Επιστηµονικός κριτής στα έγκριτα διεθνή περιοδικά Eur. J. of Wood & Wood Products, 

Wood Science and Technology, Bioresource Technology, Bioresources, Wood Material 

Science and Engineering, Composites Part B. Engineering. 

 Συµµετοχή ως Εθνικός αντιπρόσωπος σε Επιστηµονικές δράσεις COST για την Τεχνολογία 

και την Έρευνα (COST E31, COST FP0904, COST FP1006). 

 Συµµετοχή σε Επιτροπές αξιολόγησης ως ειδικός: ΔΟΑΤΑΠ (ακαδηµαϊκός σύµβουλος), ΕΛΟΤ 

(τεχνική µετάφραση), Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή (τεχνικός σύµβουλος), Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (εµπειρογνώµων), Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

(αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων), Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (τεχνικός σύµβουλος 

επί προδιαγραφών) και της Ε.Ε. / Marie Curie actions (αξιολογητής ερευνητικών 

προτάσεων). 

 

 


