
Αγαπητοί καταρτιζόμενοι 

σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Θέρμης. 

Η εκπαίδευση φιλοδοξούσε ανέκαθεν να είναι μοχλός δημιουργικής συμμετοχής των πολιτών του 

κόσμου στο μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Σήμερα ειδικά, οι δράσεις της,  

αποτελούν  μονόδρομο για τη δημιουργική επίλυση των   συλλογικών-κυρίως-προβλημάτων, καθώς 

και για την εξεύρεση εκείνων των λύσεων, που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους στην 

αλληλοκατανόηση,   στην αλληλεγγύη  και στην εμπλουτιστική συμβίωση. 

Ωστόσο ο διεθνής ανταγωνισμός, οι συναλλαγές ευρύτερα, οι εξελίξεις νέων τεχνολογιών και η  

κοινωνία της γνώσης, άλλαξαν τον εργασιακό χώρο, προωθώντας  πλέον την εκπαίδευση στην 

αυτοπραγμάτωση μέσω γνώσης, αλλά  κυρίως μέσω κατάρτισης. Στόχοι της, η καλλιέργεια 

προσωπικών και εργασιακών ενδιαφερόντων, προσαρμοσμένων στις «επιταγές» της νέας αγοράς, η 

οποία εξελισσόμενη  περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές, 

δημιουργώντας  ανάγκες εκσυγχρονισμού των μεθόδων εργασίας, με νέες δεξιότητες-ειδικότητες. Η 

Επαγγελματική Κατάρτιση θεωρείται πλέον ότι αποτελεί μέσο για την καταπολέμηση της ανεργίας, 

δεδομένου ότι επιτρέπει στους καταρτιζόμενους, να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση,  ώστε να 

μπορούν να βρουν δουλειά.   

Ειδικότερα,  η κατάρτιση στο νέο Δημόσιο Ι.Ε.Κ Θέρμης, με τα εξοπλισμένα εργαστήρια και τις άρτιες 

υποδομές, με ειδικότητες βασισμένες κυρίως στο πλαίσιο, Άνθρωπος - Κοινωνικές Υπηρεσίες – 

Πολιτισμός - Οικονομία – Πληροφορική και φυσικά τον Τουρισμό, λόγω γειτνίασης με τον αερολιμένα 

και τα μεγάλα ξενοδοχεία,  διέπεται από ένα πρόγραμμα σπουδών που απορρίπτει την μηχανιστική 

εκμάθηση και την επιβολή μόνο κανόνων, επιδιώκοντας περισσότερη φυσικότητα στη διδασκαλία. 

Επικεντρώνει στην αξία της πρακτικής άσκησης, συνδέοντας γνώση και δράση, κυρίως μέσα από 

ομαδικές δραστηριότητες και ενοποιημένες εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Παράλληλα, αποσκοπεί 

στη μετάδοση «χρήσιμων» επαγγελματικά δεξιοτήτων, καθώς  βασίζεται, όχι μόνο στην αφομοίωση 

τυποποιημένων κανόνων και πρακτικών οδηγιών, αλλά στην διαμόρφωση συνεργατικών στάσεων 

και ανάπτυξη οργανωσιακής κουλτούρας, σε όλα τα επίπεδα, Σπουδών- Πρακτικής - Διοίκησης. 

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης ειδικά τώρα με την μετεγκατάστασή του από το 2014 στο νέο και σύγχρονο κτίριο, 

στο 14ο χιλιομ. Θεσσαλονίκης Περαίας, επιδιώκει να διατηρεί ψηλά την έννοια του κοινωνικού 

συμφέροντος και ζωντανή την αίσθηση της δημόσιας αποστολής του, ως εκπαιδευτικού οργανισμού 

από το 1993,  παρέχοντας κατάρτιση, όχι με απλή μεταφορά - αποδοχή  επαγγελματικών δεξιοτήτων 

και αξιών, αλλά  εσωτερίκευση εκείνων των αξιών που αναπαράγουν την προσδοκία μίας 

μελλοντικής  επαγγελματικά καταξιωμένης και δίκαιης κοινωνίας.  Στόχοι του είναι η  



απασχολησιμότητα, η επαγγελματική κινητικότητα , η κοινωνική  ενσωμάτωση και τελικά η εύρεση 

εργασίας των καταρτιζομένων του.  

Επιμέρους σκοπό του υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικού προσωπικού με ερευνητικό έργο και μεγάλη 

διδακτική εμπειρία,  που διδάσκει  στο Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης,  αποτελεί μεταξύ άλλων και η 

ευαισθητοποίηση των καταρτιζομένων  στις «ποιότητες του περιβάλλοντος», δίνοντας δηλαδή 

έμφαση  και στην ηθική διάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Έτσι τα γνωστικά αντικείμενα 

κατάρτισης δεν νοούνται μόνο ως ενότητες εξειδίκευσης, (όπου ο καθένας εντάσσεται κατά 

βούληση), αλλά σαν ολοκληρωμένες εννοιολογικές ενότητες, χωρίς να αποκόπτονται  από τη 

βιωματική διδασκαλία. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η δόμηση της μάθησης πάνω στον τύπο 

και την ομοιομορφία, συμπεριλαμβάνοντας τελικά κάθε διαφορετική προσωπική ιδιαιτερότητα στην 

έκφραση. Αυτό συνεπάγεται επίσης και τη διαλογική «ανταλλαγή» ιδεών μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων, που θα αναπτύξει την κριτική παιδαγωγική πρακτική και συμμετοχή τελικά και των 

δύο (μερών) στην κοινωνική μεταμόρφωση, μετουσιώνοντας  την εκπαίδευση σε μηχανισμό 

κοινωνικοποίησης και ειδικότερα την τάξη, σε πεδίο μετατροπής και εξομάλυνσης των κοινωνικών 

αντιφάσεων, που συναντάμε συχνά στην κοινωνία.  

Αποτελώντας το στοιχείο αυτό, κοινωνικής διάστασης και υφής,   συγκριτικό πλεονέκτημα του Δ.Ι.Ε.Κ. 

Θέρμης, η επιδιωκόμενη καινοτομία, η διαδραστικότητα  και η δημιουργική σκέψη, θα  συνιστούν 

ένα διαρκώς ανακυκλούμενο δυναμικό πεδίο «ανοιχτής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης», που θα 

εμπεριέχει διαρκώς την ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρύτερου φάσματος αντιλήψεων και υλοποίησης 

των προσδοκιών της, στη  σημερινή ανταγωνιστική επαγγελματική εποχή.  

Σε αυτή τη βάση, οι άνθρωποι μέσω της  δια βίου εκπαίδευσης, θα  επενδύουν στην κατάρτισή τους, 

(γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες), η οποία όσον αφορά το παρεχόμενο κοινωνικό όφελος,  θα 

προσβλέπει σε μελλοντικές απολαβές, όπως,  την βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους 

θέσης, μέσα από την εξεύρεση εργασίας.  Ευελπιστώντας ότι η επιδιωκόμενη επικοινωνία και 

συνεργασία μας, μέσα από τις σπουδές σας στο Ι.Ε.Κ. και στον τομέα που επιλέγετε, θα συμβάλουν 

σε αυτό, σας  ευχόμαστε καλή δύναμη και πρόοδο στις σπουδές σας. 
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