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ο Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΟΗΘΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ



Τομέας Υγείας 

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 

που επιθυμούν να εργαστούν 

με παιδία Προσχολικής Ηλικίας   



Ποιες ικανότητες χρειάζεται να έχει

ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου;

 Να Αγαπάει τα παιδία

 Να εμπνέει Ασφάλεια

 Να έχει Φαντασία

 Να είναι Δημιουργικός

 Να είναι Υπεύθυνος

 Να έχει Υπομονή

 Να είναι Κοινωνικός

 Να έχει Γνώσεις 



Πως θα σπουδάσεις 

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος;

Στην Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. θα επιλέξεις  

την ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων



Αν επιλέξεις στην Β’ τάξη την ειδικότητα 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων τα μαθήματα σου θα είναι:

 Αγωγή Προσχολικής 

Ηλικίας 

 Μουσική & 

Μουσικοκινητική 

 Μέθοδοι Δημιουργικής 

Απασχόλησης και 

Τεχνικά Εποπτικά Μέσα

 Βρεφοκομία



Μαθήματα ειδικότητας    Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Τα μαθήματα που θα 
διδαχθείς 

στην ειδικότητα σου, 
καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα των σύγχρονων 
τάσεων και εξελίξεων 

στο χώρο της 

Ψυχολογίας

και της 

Παιδαγωγικής



Προοπτικές απασχόλησης

Που μπορείς να εργαστείς;

Στον  ιδιωτικό φορέα σε:

 Ιδιωτικούς παιδικούς 

σταθμούς

 Παιδότοπους

 Διοργάνωση παιδικών 

πάρτυ

 Κέντρα δημιουργικής 

απασχόλησης

 Ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα κ.α.



Προοπτικές απασχόλησης

Που μπορείς να εργαστείς;

Σε  Παιδικούς Σταθμούς 
που ανήκουν σε:

 Δήμους

 Στο Κέντρο Βρεφών 
Μητέρα

 Τράπεζες, ΔΕΗ, 
ΟΤΕ,κ.τ.λ.

 Στο ΠΙΚΠΑ

 Γενικότερα σε 
οργανισμούς

 Σε Νοσοκομεία και 
Μαιευτήρια

 Σε Κέντρα Περίθαλψης 
Ανύπαντρων Γυναικών

 Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης των 
Δήμων

 Μουσεία και ειδικότερα 
σε Παιδικά Μουσεία



Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας έχουν απολυτήριο ισότιμο

με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και δικαίωμα:

 Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 Να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε 

τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την 

ειδικότητα του πτυχίου τους

 Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις 

σχολές των ΤΕΙ εφόσον συμμετάσχουν στις 

πανελλήνιες εξετάσεις 



Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση ΤΕΙ

Έχεις πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 

σε όλες τις σχολές των ΤΕΙ 
που ανήκουν στον 

Τομέα Υγείας 

όπως:

 Βρεφονηπιοκομίας

 Λογοθεραπείας 

 Κοινωνικής εργασίας

 Φυσικοθεραπείας 

 Μαιευτικής

 Νοσηλευτικής

 Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας 

 κ.τ.λ.



Με τι άλλο μπορείς να ασχοληθείς;

 Κουκλοθέατρο

 Θέατρο σκιών

 Θεατρικό παιχνίδι

 Εικαστικά, κατασκευές

 Τη Συγγραφή ή την 

Αφήγηση παραμυθιών

 Οργάνωση δράσεων 

για παιδιά



Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου

Γίνε Παιδαγωγός 

Προσχολικής

Ηλικίας

και κάνε τη δική σου 

ζωή, αλλά και των 

παιδιών,  όμορφη 

και συναρπαστική!

Τώρα μπορείς να 

επιλέξεις την 

ειδικότητα που 

αγαπάς!


