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“Μοναδική εμπειρία από την εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Σχεδιασμού & 
Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου στην Ευρώπη” 

 

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 28/4 – 4/5/2018 η προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη 

φοιτητών και καθηγητών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος 
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα 

αποστολή 38 ατόμων επισκέφτηκαν συνολικά 5 χώρες (Πολωνία, Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία και 

Κροατία), στις οποίες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν εξαιρετικά ιδρύματα και φορείς, ενώ 
ήρθαν σε επαφή με το σύγχρονο επιστημονικό, ερευνητικό και οικονομικό γίγνεσθαι της 

Κεντρικής Ευρώπης.  

Η αποστολή ξεκίνησε από την Καρδίτσα το Σάββατο, στις 28/4 και αεροπορικώς μετέβη στην 

Πολωνία. Μετά από μια σύντομη αλλά περιεκτική περιήγηση στην πόλη της Βαρσοβίας, η 

αποστολή κατέληξε βράδυ στο Βερολίνο (Γερμανία).  

Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη σε επίσκεψη στο Πότσδαμ και το Μουσείο της Περγάμου, μαζί με 

περιήγηση στα βασικά αξιοθέατα της πόλης, όπως το γερμανικό κοινοβούλιο Bundestag, την πύλη 
του Βρανδεμβούργου κά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Την Δευτέρα 30/4 πραγματοποιήθηκε μετάβαση στη Δρέσδη. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να 
επισκεφτούμε το πολύ γνωστό στον κλάδο του Ξύλου – Επίπλου Ινστιτούτο IHD (Institute fur 

Holztechnologie Dresden), όπου υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Steffen Tobisch και του Dr. 
Rico Emmler τύχαμε πλήρους ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, τις σύγχρονες 

τάσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου Ξύλου – Επίπλου στη Γερμανία (και όχι μόνο), 

ενώ επισκεφτήκαμε τα εργαστήρια του Ινστιτούτου και ενημερωθήκαμε σε τρέχοντα 
προγράμματα.  



Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου θαυμάσαμε την 

ανάπλαση μιας ολοσχερώς κατεστραμμένης πόλης, στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.  

Η επόμενη ημέρα (1/5) ήταν αφιερωμένη σε επίσκεψη 

στην πανέμορφη πόλη της Πράγας και η αποστολή στη 
συνέχεια (2/5) κατέλυσε στη Βιέννη.  

Εκεί πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο 
Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής (Univ. of Natural 

Resources & Life Science, Boku), όπου με εξαιρετικά 

φιλόξενη διάθεση μας δέχτηκε και μας ξενάγησε ο 
Καθηγητής Alfred Teischinger, επικεφαλής στο Τμήμα 

Επιστήμης Υλικών και Μηχανικών Διεργασιών.  

Η επόμενη ημέρα (3/5) ήταν αφιερωμένη κύρια 
στην πόλη του Γκράτς, όπου η αποστολή είχε τη 

μοναδική εμπειρία να επισκεφτεί τις 
εγκαταστάσεις του υποδειγματικού στην Ευρώπη 

cluster στον τομέα του Ξύλου, που 

δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Styria. 
Πραγματοποιήθηκε διεξοδική ενημέρωση από το 

στέλεχος του Οργανισμού κ. Masa Jasarevits, που 
έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους 

συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τα τεκταινόμενα 
των συνεργειών ομοειδών επιχειρήσεων, σε μια 

χώρα με έντονα αναπτυγμένη την παραγωγή 

καινοτόμων προϊόντων από ξύλο, με αξιοποίηση 
της βιοενέργειας και με έντονη δόμηση με χρήση ξύλου. 

Η αποστολή αναχώρησε το απόγευμα (μέσω Σλοβενίας) με προορισμό το Ζάγκρεμπ της Κροατίας 
όπου και κατέλυσε, έχοντας χρόνο και για μια μικρή αλλά ικανοποιητική ξενάγηση. 

Η Παρασκευή (4/5) ήταν αφιερωμένη στην επιστροφή, μέσα από ένα κοπιαστικό αλλά πολύ 

ενδιαφέρον οδικό ταξίδι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της αποστολής μόνο με δικά τους έξοδα αποφάσισαν να 

συμμετέχουν στην παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία ήταν εγκεκριμένη και από τη 
Σύγκλητο του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο στο οποίο ανατέθηκε και πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το ταξίδι 

ήταν η BARAS TRAVEL - ΜΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από τη Λάρισα, με το οποίο 
υπήρξε άψογη συνεργασία και επικοινωνία με τα στελέχη της και τον κ. Χ. Μπαρά στην 

διοργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Συνοδοί καθηγητές από το Τμήμα, που είχαν την πρωτοβουλία και διοργάνωσαν αυτή την 

εκπαιδευτική επίσκεψη, ήταν οι Καθηγητές: Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Νταλός και Μιχάλης 
Σκαρβέλης, ενώ συμμετείχαν και συνεργάτες του Τμήματος: ο Επίκουρος Καθηγητής του Α.Π.Θ. 

Μάριος Τρίγκας και Δρ. Αδαμάντιος Σιδεράς.  

Οι συνοδοί καθηγητές και η διοίκηση του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και 
αναγνωρίζουν την άψογη συμπεριφορά και συνεργασία των φοιτητών που συμμετείχαν στην 

αποστολή αυτή του Τμήματος. Ο όγκος της πληροφόρησης υπήρξε πολύ μεγάλος, ωστόσο οι 
συμμετέχοντες φοιτητές επέδειξαν αξιόλογη ικανότητα αφομοίωσης, που οφείλεται προφανώς και 

στο υπόβαθρό τους.    

Τους αξίζουν τα καλύτερα και θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να διοργανώσουμε ανάλογες 
δραστηριότητες, που θα συμβάλλουν σε ενημέρωση, γνώση, απόκτηση πρόσθετων εφοδίων και 

προβολή! 


