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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

	  
ΘΕΜΑ:	  	  «Ζωγράφισε»	  την	  επαγγελματική	  σου	  επιτυχία,	  

σπουδάζοντας	  ART	  &	  DESIGN	  στα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ!	  
	  
	  
	  
Η	  σύγχρονη	  μορφή	  της	  τέχνης	  της	  ζωγραφικής,	  σε	  όρους	  τεχνολογίας,	  
ακούει	  στο	  όνομα	  ART	  &	  DESIGN,	  μόνο	  που	  στην	  προκειμένη	  
περίπτωση,	  ο	  «καμβάς»	  είναι…	  η	  οθόνη	  του	  Η/Υ	  και	  τα	  «πινέλα»…	  το	  
πληκτρολόγιο	  και	  το	  «ποντίκι»!	  Αν	  η	  έμφυτη	  ροπή	  σου	  για	  το	  Σχέδιο	  



διασταυρώνεται	  με	  την	  κλίση	  σου	  στις	  Νέες	  Τεχνολογίες,	  τότε	  η	  
επιλογή	  μίας	  από	  τις	  3	  ειδικότητες	  του	  Τομέα	  Εφαρμοσμένων	  Τεχνών	  
των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  αποτελεί,	  αδιαμφισβήτητα,	  μονόδρομο	  για	  να	  γίνεις	  
αληθινός…	  «καλλιτέχνης»	  της	  Τεχνολογίας,	  διασφαλίζοντας,	  
παράλληλα,	  την	  επαγγελματική	  σου	  αποκατάσταση	  και	  καταξίωση	  
στον	  κλάδο	  των	  Εφαρμοσμένων	  Τεχνών…	  	  
	  
	  
Με	  μια	  άρτια	  καταρτισμένη	  ομάδα	  καθηγητών-‐καταξιωμένων	  
επαγγελματιών	  στο	  χώρο	  των	  Εφαρμοσμένων	  Τεχνών,	  σε	  συνδυασμό	  με	  
εργαστήρια	  που	  διαθέτουν	  την	  πλέον	  σύγχρονη	  υλικοτεχνική	  υποδομή,	  
οι	  νέοι	  και	  νέες	  που	  θα	  επιλέξουν	  να	  σπουδάσουν	  στον	  Τομέα	  
Εφαρμοσμένων	  Τεχνών	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  λαμβάνουν	  ολοκληρωμένη	  
εκπαίδευση,	  που	  τους	  αναγάγει,	  μετά	  το	  πέρας	  των	  σπουδών	  τους,	  σε	  
ικανούς,	  ανταγωνιστικούς	  επαγγελματίες	  στον	  εργασιακό	  στίβο.	  	  
	  
Παράλληλα,	  η	  καταλυτική	  συνδρομή	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  όχι	  μόνο	  αναφορικά	  
με	  την	  πνευματική	  καλλιέργεια	  και	  εκπαίδευση	  των	  σπουδαστών	  μας,	  
αλλά	  και	  όσον	  αφορά	  στην	  ανάδειξή	  τους	  ως	  επιτυχημένους	  
επαγγελματίες,	  συνίσταται	  στη	  συμβολή	  του	  ΓΕΑΣ	  ΞΥΝΗ	  (Γραφείο	  
Εργασίας	  Αποφοίτων-‐Σπουδαστών	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ),	  το	  οποίο	  μετέρχεται	  
όλων	  των	  ισχυρών	  εκπαιδευτικών	  και	  επαγγελματικών	  συνεργασιών	  
των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  με	  μεγάλες	  εταιρείες	  -‐όπως	  η	  ISOMAT,	  η	  ΓΡΑΦΙΣ,	  τα	  ΕΕΕΚ	  
Πυλαίας,	  η	  εταιρεία	  PRINT	  IT,	  η	  UNION	  DOORS,	  κ.ά-‐	  προκειμένου,	  σε	  
επίπεδο	  φοίτησης,	  να	  κάνουν	  την	  πρακτική	  τους	  άσκηση	  σε	  
πραγματικές	  συνθήκες	  εργασίας,	  και	  σε	  επίπεδο	  επαγγελματικής	  
αποκατάστασης,	  να	  απορροφηθούν	  άμεσα	  στην	  αγορά	  εργασίας.	  	  
	  
Περίτρανη	  απόδειξη	  της	  σιγουριάς	  για	  το	  εργασιακό	  μέλλον,	  την	  οποία	  
διασφαλίζουν	  στους	  αποφοίτους	  τους	  τα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  είναι	  το	  στατιστικά	  
αποδεδειγμένο	  ποσοστό	  ότι	  1	  στους	  2	  σπουδαστές	  μας	  εργάζεται	  στο	  
αντικείμενο	  των	  σπουδών	  του,	  γεγονός	  που	  αντιπαραβάλλεται	  στα	  
ολοένα	  και	  αυξανόμενα	  ποσοστά	  ανεργίας	  των	  ημερών	  μας.	  	  
	  
«Υπόγραψε»	  την	  επαγγελματική	  σου	  καταξίωση	  και	  απόφυγε	  την	  
«οδύσσεια»	  αναζήτηση	  θέσης	  εργασίας,	  επιλέγοντας	  μία	  από	  τις	  
ειδικότητες	  του	  Τομέα	  Εφαρμοσμένων	  Τεχνών	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ:	  
	  

• Τεχνικός	  Κινούμενης	  Εικόνας	  και	  Ηλεκτρονικής	  Σχεδίασης	  
Γραφήματος	  	  



• Τεχνικός	  Διακόσμησης	  
• Γραφίστας	  Εντύπου	  και	  Ηλεκτρονικών	  Μέσων	  	  

	  
«Πέρασα	  δύο	  χρόνια	  στα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  σπουδάζοντας	  κάτι	  που	  αγαπώ	  
πολύ.	  Έμαθα	  πώς	  μπορώ	  να	  κάνω	  την	  τέχνη	  μου	  να	  ζωντανεύει,	  να	  
σχεδιάζω	  ένα	  χώρο	  ή	  ένα	  κτίριο,	  και	  μετά	  να	  μπορώ	  να	  το	  βλέπω	  να	  
γίνεται	  πραγματικότητα»,	  λέει	  ο	  Γιάννης	  Πετρίδης	  απόφοιτος	  του	  Τομέα	  
Εφαρμοσμένων	  Τεχνών	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  -‐βραβευθείς	  σε	  διαγωνισμό	  του	  
Υπουργείου	  Μεταφορών-‐	  και	  η	  μαρτυρία	  του	  επιστεγάζει	  το	  γεγονός	  
πως,	  διαβαίνοντας	  το	  «κατώφλι»	  του	  Εκπαιδευτικού	  Ομίλου	  ΞΥΝΗ,	  το	  
«ραντεβού»	  με	  την	  επαγγελματική	  επιτυχία	  είναι	  προδιαγεγραμμένο,	  
καθώς	  φέρει	  την	  «υπογραφή»	  του	  μεγαλύτερου	  και	  πληρέστερου	  
εκπαιδευτικού	  ομίλου	  στη	  χώρα	  μας.	  	  

	  *Περισσότερες	  πληροφορίες	  για	  τις	  εγγραφές	  στα	  νέα	  τμήματα	  
Οκτωβρίου	  2012	  και	  τις	  μοναδικές	  καλοκαιρινές	  προσφορές	  που	  
ισχύουν,	  επισκεφθείτε	  μας	  ή	  επικοινωνήστε	  μαζί	  μας	  στις	  
εγκαταστάσεις	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ:	  

• Αθήνα:	  Πατησίων	  31,	  τηλέφωνο	  210	  -‐5279500	  

• Πειραιάς:	  Φίλωνος	  39,	  τηλέφωνο	  210	  41	  20714	  

• Γλυφάδα:	  Λ.	  Βουλιαγμένης	  67	  και	  Αχιλλέως	  33,	  τηλέφωνο	  210	  
9640117	  

• Θεσσαλονίκη:	  Βαλαωρίτου	  9,	  τηλέφωνο	  2310	  552406	  

Ή	  επισκεφθείτε	  μας	  ηλεκτρονικά	  στη	  διεύθυνση:	  www.iek-‐xini.edu.gr	  	  
και	  στο	  fb:	  www.facebook.com/iekxini	  	  

	  
	  
	  

	  

	  


