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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και να ασχοληθούν ολοκληρωμένα με τις 
ξύλινες δομικές κατασκευές. Στο παρόν μάθημα γνωρίζουν τις ξύλινες κατοικίες (κατασκευασμένες 
αμιγώς από ξύλο είτε και με ξύλο ως φέροντα οργανισμό), τις ξύλινες στέγες, τα αντισεισμικά, 
ενεργειακά χαρακτηρισκά των ξύλινων κατοικιών. Επίσης ότι αφορά τους τύπους ξύλινων δαπέδων, 
κουφωμάτων και ξύλινης κλίμακας. 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: 

• Να γνωρίζει και να ελέγχει τα προϊόντα που είναι κατάλληλα για ξύλινες δομικές κατασκευές, 

από άποψη είδους, ποιότητας και υγρασίας 

• Να διακρίνει τους τύπους ξύλινων κατοικιών και να εργαστεί στην παραγωγή τους. 

• Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους κατασκευής μιας ξύλινης στέγης. 

• Να γνωρίζει τα μέτρα προστασίας ξύλινων κατασκευών από φωτιά, καθώς και τη συμπεριφορά 

ξύλινων κτιρίων σε σεισμό.  

• Να γνωρίζει τύπους, χαρακτηριστικά και τρόπους τοποθέτησης, προστασίας και συντήρησης 

ξύλινων δαπέδων. 

• Να γνωρίζει τύπους, χαρακτηριστικά, τεχνολογία παραγωγής και τρόπους τοποθέτησης, 

προστασίας και συντήρησης ξύλινων κουφωμάτων 

• Να γνωρίζει τύπους, χαρακτηριστικά, κανόνες διαμόρφωσης, τεχνολογία παραγωγής και 

τρόπους τοποθέτησης ξύλινης σκάλας.  

• Να γνωρίζει τύπους, χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες, τρόπους τοποθέτησης, προστασίας και 

συντήρσης ξύλινων εξωτερικού χώρου. 

• Να έχει ολοκληρωμένη άποψη για όλα τα υλικά (ξύλου είτε συμπληρωματικά) που πιθανόν να 



χρησιμοποιήσει στις δομικές κατασκευές. 

Γενικές Ικανότητες 
 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
κατάλληλων τεχνολογιών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Λήψη αποφάσεων 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική Εργασία, συντονισμός δράσεων 

• Κριτική αντίληψη, ευελιξία δράσεων 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται και μαθαίνει για: 
 

• Βασικές αρχές που διέπουν τις δομικές κατασκευές, ιδιαίτερα δε αυτές που κατασκευάζονται 
από ξύλο ή προϊόντα ξύλου. Ποιότητα, υγρασία, πιστοποίηση ξυλείας. Είδη και προϊόντα ξύλου 
κατάλληλα για δομικές κατασκευές. Διακρίσεις κατασκευών εσωτερικού – εξωτερικού χώρου.  

• Κατασκευές ξύλινων κατοικιών: Κορμόσπιτα, κατοικιές με ελαφρύ ξύλινο σκελετό, κατασκευές 
πλατφόρμας – κατασκευές balloon type, κατασκευές με ενισχυμένο ξύλινο σκελετό, 
καταsκευές με σκελετό τύπου TFS (Truss Framed System), πολυόροφα κτίρια με ξύλινο 
σκελετό, κατασκευές με CLT, κατασκευές με επικολλητή ξυλεία και άλλα σύνθετα προϊόντα 
ξύλου.  

• Κατασκευή ξύλινης στέγης, κλίση, χαρακτηριστικά στέγης, τύποι ζευκτών – κατασκευή ζευκτών, 
θερμο- υγρομονωτικές ιδιότητες, μονωτικά υλικά, υλικά επικάλυψης.  

• Προστασία ξύλινων κατασκευών από φωτιά.  

• Συμπεριφορά ξύλινων κτιρίων σε σεισμό.  

• Ξύλινα δάπεδα. Τύποι, χαρακτηριστικά, τεχνολογίες παραγωγής και τοποθέτησης δαπέδων. 
Ξύλινα δάπεδα για ειδικές χρήσεις. Σήμανση δαπέδων.  

• Ξύλινα κουφώματα. Τύποι παραδοσιακοί και σύγχρονοι, χαρακτηριστικά, τεχνολογίες 
παραγωγής και εγκατάστασης. Σήμανση κουφωμάτων.  

• Ξύλινες σκάλες. Τύποι, χαρακτηριστικά, κανόνες σχεδίασης και ασφαλείας, τεχνολογίες 
παραγωγής και τοποθέτησης.  

• Ξύλινες κατασκευές εξωτερικού χώρου. Τύποι κατασκευών. Πρόσθετα μέτρα προστασίας, 
εμποτιστικές ουσίες, συνδετικά υλικά. Όργανα παιδικής χαράς, πέργκολες και κιόσκια, 
στέγαστρα, εξωτ. ξύλινα δάπεδα, περιφράξεις, ξύλινες κατασκευές δασικής αναψυχής, ξύλινες 
γέφυρες, ξύλινες προβλήτες. Γεωργικές κατασκευές από ξύλο, αποθηκευτικοί χώροι, στάβλοι, 
εκτροφεία ζώων. 

 
Ο διδάσκων στο 1ο μάθημα δίνει λίστα πιθανών θεμάτων σχετικών με την ύλη του μαθήματος και 
ζητείται (προαιρετικά) από τους φοιτητές να επιλέξουν θέμα εκπόνησης της εργασίας.  
 
Το μάθημα περιλαμβάνει και Εργαστηριακό μέρος.  
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται και μαθαίνει για : 

• Την αξιοποίηση και τον τρόπο τοποθέτησης των βασικών υλικών, σε ξύλινες δομικές 
κατασκευές. 

• Τις βασικές αρχές και τρόπους κατασκευής ξύλινων κατοικιών, ιδίως κατοικιών με ελαφρύ 
ξύλινο σκελετό. 

• Τις βασικές αρχές και τρόπους κατασκευής ξύλινων στεγών. 

• Τις βασικές αρχές και τρόπους παραγωγής και τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων. 

• Τις βασικές αρχές και τρόπους κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων κουφωμάτων. 

• Τις βασικές αρχές και τρόπους κατασκευής ξύλινης σκάλας. 

• Τις βασικές αρχές και τρόπους κατασκευής ξύλινων δομικών κατασκευών εξωτερικού χώρου. 
Τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και συντήρησης που απαιτούνται, ανάλογα και με τον τύπο 
της κατασκευής.  

 



 
Η παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους είναι υποχρεωτική κατά 80% των ωρών. Οι 
φοιτητές σε ομάδες πραγματοποιούν συνήθως 1-3 κατασκευές. Η προφορική είτε γραπτή 
υποστήριξη των εργασιών και η ικανοποιητική απόδοση της κατασκευής αποτελούν στοιχεία της 
εργαστηριακής αξιολόγησης. 
 
 

 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Χρήση H/Y, διαφάνειες ppt, projector, προβολή video. 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις θεωρίας, 
προβολές video σχετικών 
με το αντικείμενο 

20 

Παρουσιάσεις εργασιών – 
συζήτηση  

6 

Εργαστηριακή εκπαίδευση 13 

Εκπαιδευτική επίσκεψη/ 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

41 

Αυτοτελής Μελέτη  45 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70- 100%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του 

βιβλίου, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής. 
- Σύντομη ανάπτυξη θέματος σχετικού  με την ύλη, με 

διατύπωση κριτικής άποψης   
ΙΙ. Γραπτή ή προφορική τελική εξέταση (100%) Εργαστηρίου, 

που περιλαμβάνει: 
 -    Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την 

εργαστηριακή ύλη και τις κατασκευές που 
πραγματοποιήθηκαν.  
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-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Holz als Roh- und Werkstoff 

• Journal of Wood Science 

• Drvna Industrija [Wood Industry] 

• Wood Research 
 

 

 

 
 


