
Σχόλια & εντυπώσεις των σπουδαστών του ΣΤΕΞ
για το επιλογής υποχρεωτικό μάθημα «Προϊόντα Χημικής Τεχνολογίας Ξύλου» 

(χειμερινό εξάμηνο Α.Ε. 2010-2011, 19/1/2011) 

Το μάθημα ‘Προϊόντα χημικής τεχνολογίας’ είναι σημαντικό, καθώς μαθαίνουμε καινούργια  
προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, πράγμα που δεν το συναντούμε σε άλλο μάθημα. Είναι  
μέτριας  δυσκολίας  μάθημα,  που  απαιτεί  όμως  παρακολούθηση,  αλλά  με  τη  βοήθεια  του  
καθηγητή και με το υλικό και τις ερωτήσεις που μας δίνει, γίνεται πιο κατανοητό. Χρειάζεται  
όπως είπα συστηματική παρακολούθηση των θεωριών και  διάβασμα-εξέταση  στην Άσκηση  
Πράξης.

                                                                                                        Μ.Π., σπουδ. 7ου εξαμήνου

Πρόκειται  για  μάθημα  το  οποίο  κρίνεται  βασικό  και  απαραίτητο  στην  εκμάθηση  της  
τεχνολογίας του ξύλου. Είναι ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα της σχολής, το οποίο όμως  
γίνεται εύκολο με συστηματική παρακολούθηση και σειρά.

                                                                                                       Κ.Π., σπουδ. 11ου εξαμήνου

Το  μάθημα  Προϊόντα  Χημικής  Τεχνολογίας  Ξύλου  ακούγεται  από  πολλούς  πως  είναι  ένα  
μάθημα  με  ιδιαίτερη  δυσκολία  και  γενικά  «χάσιμο  χρόνου»  αφού  είναι  αδύνατο  να  το  
περάσεις. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει, γιατί από τη μια μπορεί όντως να είναι μέτριας δυσκολίας  
αλλά από την άλλη με λίγο διάβασμα αυτό το πρόβλημα λύνεται. Σημαντικό είναι επίσης το  
γεγονός ότι λόγω των «προόδων» που γράψαμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας βοήθησε  
στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων και του μαθήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 5 ώρες  
διδασκαλίας  περνάνε  πάρα  πολύ  εύκολα,  χωρίς  να  φαίνονται  αιώνες  ..  αφού  στην  τάξη  
επικρατεί ζεστό και φιλικό κλίμα. Αυτά που θα μείνουν από το μάθημα είναι τα «καυσόξυλα»  
αφού  πλέον  μπορώ  να  δίνω  τις  συμβουλές  μου  σε  άτομα  που  δεν  γνωρίζουν,  και  η  
«τροποποιημένη ξυλεία» που γνωρίζω σε ένα καλό βαθμό τις καινούργιες τεχνολογίες. Τέλος,  
θεωρώ πως το  μάθημα αν το  είχε  άλλος  καθηγητής,  ενδεχομένως,  και  να  μην ήταν  τόσο  
εύκολο και κατανοητό.

                                                                                                         Μ.Ζ., σπουδ. 7ου εξαμήνου

Το μάθημα των Χημικών προϊόντων του ξύλου έχει ένα μέτριο επίπεδο δυσκολίας. Η ύλη που  
καλύπτεται στο μάθημα είναι πολύ καινοτόμος και δίνει πολλές γνώσεις πάνω στον τομέα του  
ξύλου και καταφέρνουμε να μάθουμε ότι νέο, τεχνολογικό κυκλοφορεί πάνω στον τομέα μας  
τώρα.  Οι γνώσεις  που αποκομίσαμε μπορούν να μας βοηθήσουν για εφαρμογή πάνω στην  
πράξη.

                                                                                                         Κ.Μ., σπουδ. 7ου εξαμήνου

Το  μάθημα  «ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΧΗΜΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΞΥΛΟΥ»  είναι  ένα  μάθημα  πολύ  
χρήσιμο και ενδιαφέρον και πρέπει να υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ. Η ύλη του  
μαθήματος περιλαμβάνει πράγματα που θα πρέπει ο σπουδαστής να γνωρίζει για το ξύλο καθ’  
όλη τη διάρκεια των σπουδών του, που δεν μπορεί να τα μάθει σε άλλο μάθημα,  και που θα  
τον βοηθήσουν, καθώς και για νέα προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά και θα χρειάζεται να τα  
γνωρίζει στην μετέπειτα επαγγελματική του πορεία. Η δυσκολία του μαθήματος είναι μετρίου  
επιπέδου. Οι φήμες που κυκλοφορούν ότι το μάθημα αυτό είναι πολύ δύσκολο ή ίσως το πιο  
δύσκολο, δεν ισχύουν- προφανώς αυτοί που τις διαδίδουν δεν του δίνουν τη σημασία που του  
αρμόζει. Επίσης ο τρόπος διδασκαλίας είναι πολύ οργανωμένος, κατανοητός και απλός, που σε  
οδηγεί να καταλάβεις πράγματα τα οποία τα θεωρούσες ίσως πολύ δύσκολα. 

                                                                                                          Φ.Κ., σπουδ. 5ου εξαμήνου


