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ΔΕΛΤΙΟ	  ΤΥΠΟΥ	  

ΘΕΜΑ:	  ΤΟ	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  ΓΛΥΦΑΔΑΣ	  ΚΑΙ	  Η	  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	  ΣΤΗΡΙΞΗ»	  

«ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ»	  ΤΑ	  ΠΑΙΔΙΑ	  

	  

Ο	  τομέας	  Παιδαγωγικών	  Σπουδών	  του	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας	  –του	  
μοναδικού	  ΙΕΚ	  στα	  Νότια	  Προάστια-‐	  στο	  πλευρό	  της	  μη	  
κερδοσκοπικής	  οργάνωσης	  «Κοινωνική	  Στήριξη»,	  συμβάλλει	  να	  γίνει	  
η	  «αγκαλιά»	  για	  τα	  παιδιά,	  ακόμα	  πιο	  μεγάλη	  και	  πιο	  ουσιαστική.	  

Η	  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	  ΣΤΗΡΙΞΗ»	  υλοποιεί	  προγράμματα	  με	  στόχο	  την	  πλέον	  
ομαλή	  κοινωνική	  ένταξη	  των	  παιδιών	  με	  «ειδικές	  ικανότητες»	  που	  ζουν	  
σε	  Ιδρύματα,	  συνδράμοντας	  με	  αυτόν	  τον	  τρόπο	  να	  δημιουργηθούν	  οι	  
κατάλληλες	  συνθήκες	  στην	  κοινωνία,	  αναφορικά	  με	  την	  ισότητα	  
ευκαιριών	  για	  τα	  άτομα	  με	  ειδικές	  ανάγκες.	  

Η	  δράση	  της	  οργάνωσης	  -‐που	  έχει	  ως	  κύριο	  γνώμονα	  την	  
ευαισθητοποίηση	  της	  κοινής	  γνώμης,	  προκειμένου	  να	  ληφθούν	  
δράσεις	  υπέρ	  της	  διαφορετικότητας	  και	  να	  προαχθεί	  η	  αξία	  του	  



Εθελοντισμού-‐	  είναι	  πλούσια	  και	  αποκτά,	  μέσω	  της	  συνεργασίας	  με	  το	  
ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  Γλυφάδας,	  έναν	  ισχυρό	  «σύμμαχο».	  

Ο	  Εκπαιδευτικός	  Όμιλος	  ΞΥΝΗ,	  πρωτοπόρος	  στην	  ιδιωτική	  
εκπαίδευση	  στην	  Ελλάδα	  μισό	  αιώνα	  τώρα,	  έχει	  επιδείξει	  σημαντικά	  
«αντανακλαστικά»	  σε	  θέματα	  Εταιρικής	  Κοινωνικής	  Ευθύνης	  και	  
Εθελοντισμού,	  και	  αυταπόδεικτη	  μαρτυρία	  αποτελεί	  η	  συνεργασία	  
του	  με	  την	  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	  ΣΤΗΡΙΞΗ».	  

Εξάλλου,	  όπως	  αποδεικνύεται	  και	  μέσω	  της	  προέδρου	  της	  
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	  ΣΤΗΡΙΞΗΣ»,	  κ.	  Αναστασίας	  Τσιακάλου,	  η	  κοινωνία	  
διαθέτει	  «μαχητές»	  που	  καταβάλλουν	  προσπάθειες,	  ώστε	  τα	  παιδιά	  με	  
ειδικές	  ανάγκες	  να	  βρίσκονται	  στο	  επίκεντρο	  του	  ενδιαφέροντος,	  και	  
αυτή	  θα	  είναι	  και	  η	  ουσιαστική	  συνδρομή	  των	  σπουδαστριών	  της	  
ειδικότητας	  «Προσχολικής	  Αγωγής	  Ημερήσιας	  Φροντίδας	  με	  Ειδικές	  
Ανάγκες»	  των	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ,	  καθώς	  στα	  ΙΕΚ	  ΞΥΝΗ	  λαμβάνουν	  όλα	  τα	  
εφόδια	  κατά	  τη	  διάρκεια	  των	  σπουδών	  τους,	  για	  να	  γίνουν	  οι	  
«αυριανοί»	  μαχητές.	  

INFO	  

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

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

	  


