Μήνυμα Διευθυντή
Αγαπθτοί φίλοι,
Καλϊσ ιλκατε ςτθν ιςτοςελίδα του Δθμοςίου Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ .
Το 1992 δθμιουργικθκαν τα πρϊτα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κ.) ςτθν Ελλάδα.
Ο κεςμόσ ζγινε αποδεκτόσ με μεγάλο ενκουςιαςμό και υπιρξε μεγάλθ ανταπόκριςθ και ενδιαφζρον
από τθν πλευρά των ςπουδαςτϊν.
ο
Το 1993 ιδρφκθκε το Ι.Ε.Κ. ωσ 3 ΙΕΚ Θεςςαλονίκθσ που μετονομάςτθκε αργότερα ςε ΙΕΚ Θζρμθσ με
ζμφαςθ ςτισ μεταφορζσ και ςτον τουριςμό για να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Ανατολικισ Θεςςαλονίκθσ
και των περιχϊρων. Λόγω κζςθσ – πλθςίον του αεροδρομίου και τθσ τουριςτικισ περιοχισ τθσ
Χαλκιδικισ – δόκθκε ζμφαςθ ςε ειδικότθτεσ που αφοροφςαν τον τουριςμό και τισ μεταφορζσ, ενϊ
παράλλθλα λειτουργοφςαν και ειδικότθτεσ ςχετικζσ με τθν διοίκθςθ και τθν οικονομία.
Μζςα ςτα χρόνια που ακολοφκθςαν, το Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ με τθ δυναμικι του παρουςία κατόρκωςε να
γίνει τθν περίοδο 1996-2000 το δεφτερο ςε δυναμικότθτα και μζγεκοσ Ι.Ε.Κ. ςτθν Ελλάδα, κζςθ που
κατζκτθςε και το ζτοσ 2012-2013.
Με το νόμο 4186/2013 το ΙΕΚ Θζρμθσ αναβακμίςτθκε ςτο επίπεδο πζντε (05) ςφμφωνα με το Εκνικό
και Ευρωπαϊκό πλαίςιο προςόντων με πζντε (05) εξάμθνα κατάρτιςθσ.
Το ΙΕΚ Θζρμθσ για το χειμερινό εξάμθνο 2016Β λειτουργεί με (26) τμιματα κατάρτιςθσ και αρκετζσ
ανταγωνιςτικζσ ειδικότθτεσ.
Σιμερα ακολουκϊντασ το πνεφμα τθσ εποχισ, παρακολουκϊντασ τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και
οικονομικζσ αλλαγζσ ςε ζνα διεκνζσ περιβάλλον εργαςίασ και γνϊςθσ και τισ απαιτιςεισ για
επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτθν Ελλάδα, το Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ ςυνεχίηει να παρζχει υψθλισ ποιότθτασ
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ που αφορά κυρίωσ τουσ τομείσ τθσ Πλθροφορικισ, τθσ
Οικονομίασ-Διοίκθςθσ, του Τουριςμοφ-Μεταφορϊν και Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν.
Το Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ ςτοχεφει ςτθν υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν του,
ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάκτθςθ εμπειρικϊν εφαρμογϊν, ϊςτε να ανταπεξζλκουν με επιτυχία ςτθν
επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία.
Σκοπόσ του Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ είναι και θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ, των αποφοίτων μασ και το
εκπαιδευτικό μασ ζργο και οι προςφερόμενεσ ειδικότθτεσ είναι ανάλογεσ των αναγκϊν τθσ
ανταγωνιςτικισ εκνικισ και διεκνοφσ αγοράσ εργαςίασ.
Βζβαια, θ απόκτθςθ γνϊςθσ και τεχνογνωςίασ είναι το αποτζλεςμα μιασ επίπονθσ , μακροχρόνιασ
και πολυεπίπεδθσ διαδικαςίασ, θ οποία αποτελεί το καλφτερο εφόδιο για τθν επίτευξθ τθσ
ανάπτυξθσ τθν επαγγελματικι άνοδο και τθν κοινωνικι ευθμερία.
Ζτςι, το Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ ακολουκεί ζναν εκπαιδευτικό δρόμο που είναι διαμορφωμζνοσ για τουσ
ςπουδαςτζσ του ϊςτε να αναπτφξουν κεωρθτικι και πρακτικι ικανότθτα ςτθ ςφγχρονθ γνϊςθ ϊςτε,
ςτο μζλλον, να υπθρετιςουν με τον καλφτερο επαγγελματικό τρόπο τα ςυμφζροντα τθσ κοινωνίασ
και τισ επαγγελματικζσ τουσ επιδιϊξεισ και φιλοδοξίεσ.
Το Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ είναι ςτελεχωμζνο κάκε εξάμθνο, κατά βάςθ από ωρομίςκιο Εκπαιδευτικό
προςωπικό
υψθλοφ επιπζδου και με ερευνθτικό ζργο, κακϊσ και, μεγάλθ
διδακτικι και
επαγγελματικι εμπειρία.
Επίςθσ, ςτο Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ ζχουν ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ τουσ πολλοί καταρτιηόμενοι, οι οποίοι,
ςιμερα, κατζχουν επίηθλεσ κζςεισ ςτον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.
Αρκετοί απόφοιτοί μασ ςυνεχίηουν τισ ςπουδζσ ςε Πανεπιςτιμια κφρουσ ςτο εξωτερικό.
Κλείνοντασ πρζπει να επιςθμάνουμε ότι θ επιτυχισ πορεία του Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ είναι αποτζλεςμα τθσ
αφοςίωςθσ και τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ πλικουσ εκπαιδευτϊν, του διοικθτικοφ προςωπικοφ, των
αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν και του οράματοσ τθσ Διεφκυνςθσ του Ι.Ε.Κ. Θζρμθσ.
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