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 Η Προσχολική Αγωγή απο-
τελεί ειδικότητα αιχμής στη 
σημερινή κοινωνία, καθώς 
οι επαγγελματίες του κλά-
δου μεριμνούν για την ολό-
πλευρη ομαλή ανάπτυξη 
του παιδιού καθιστώντας 
το άξιο και ικανό ενήλικα 
για την αυριανή κοινωνία. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΆ ΕΞΑΜΗΝΑ + 1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σχολή  

Βρεφονηπιοκόμων

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βρεφονηπιοκόμων»  

έχει αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να:

Εκτελεί σε ημερήσια βάση το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης που 
εφαρμόζει ο σταθμός και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών, 
τα ενδιαφέροντα τους καθώς και θεματικές περιόδους πχ Πάσχα, Χρι-
στούγεννα, Απόκριες κλπ.

 Ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα  
του βρεφονηπιακού Σταθμού 

Ακολουθεί το ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού 
Σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστη-
ριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και 
εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθη-
τική, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα έκφρασης, πα-
ρατηρητικότητα και αυτονομία, γενικά να διευρύνει τον 
εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και 
ψυχοκινητικά. 

 

Μεριμνά για την ψυχοσωματική υγεία, και εξέλιξη 

Μεριμνά για την ψυχοσωματική υγεία, και εξέλιξη, τη δια-
παιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νη-
πίων, ηλικίας 0 – 6 ετών. Τους προσφέρει αγωγή, 
ψυχαγωγία, φροντίδα, (φαγητό, καθαριότητα) συμφώνα 
με τις αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής. 

 

Δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας 

Φροντίζει – με την κατάλληλη προσέγγιση – για τη συμ-
μετοχή στις δραστηριότητες όλων ανεξαρτήτως των παι-
διών και γενικά για τη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, 
αποδοχής, ασφάλειας και χαράς. 

 Ενημερώνει τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό 

Ενημερώνει τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό για 
οτιδήποτε αξιόλογο προκύψει σχετικά με την συμπεριφορά-υγεία των 
παιδιών και με την έγκρισή του/της τους γονείς και τους ειδικούς (για-
τρό, ψυχολόγο κτλ.). 

 

Εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επί-
πτωση στην υγεία των παιδιών. 

 

 Αναπληρώνει 

Αναπληρώνει τον/την βρεφονηπιοκόμο/νηπιαγωγό όταν απουσιάζει. 

 

 Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία 

Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά .
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Ιδιωτικούς ή δημόσιους  
Παιδικούς,  

Βρεφονηπιακούς  
Σταθμούς 

 
Κέντρα 

Προσχολικής Αγωγής 
 

Ιδιωτικά 
Νηπιαγωγεία 

  

 
Παιδικές 
Στέγες 

  

 
Μαιευτικές 

Kλινικές 
  

Τομείς Απασχόλησης 
 
Ο αυριανός απόφοιτος μας και άξιος 

επαγγελματίας θα μπορεί να εργαστεί μετά 
την αποφοίτηση του στους παρακάτω το-
μείς απασχόλησης: 

Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα

Aπόκτηση Κρατικού Διπλώματος 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στο ΙΕΚ ΖΗΤΑ, οδηγεί στην 
απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. 
Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΖΗΤΑ 
έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 
150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-
3-2001). 

Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει  
το ΙΕΚ ΖΗΤΑ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ. 

  
Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΖΗΤΑ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πι-
στοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα 
οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, Δημοσίων και Ιδιωτικών, εξεταζόμενοι 
τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος. 

Αναγνωρισμένο δίπλωμα στην Ελλάδα και Ε.Ε.  

Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΖΗΤΑ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ως Δί-
πλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 
(παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε από το 
ν. 4283/2014, σύμφωνα με το ΦΕΚ 189, άρθρο 12), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα 
συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν  
βρεφονηπιακά τμήματα  

για τα παιδιά των εργαζομένων

Παιδότοπους 

Οικοτροφεία 

Παιδικές 

κατασκηνώσεις 

  

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας

Ξενοδοχεία



Τα μαθήματα

Πρακτική 

Πρακτική Άσκηση στον βρεφονηπιακό σταθμό των Εκπαιδευτηρίων 
Θεοδωροπούλου, στον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο σταθμό της Κρήτης.

Προσωπικό 

Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές (παιδαγωγούς, εικα-
στικούς, μουσικούς, ειδικής αγωγής) με πολυετή επαγγελματική και εκ-
παιδευτική εμπειρία οι οποίοι μεταδίδουν στους σπουδαστές με τον 
καλύτερο τρόπο, τις γνώσεις, τις τεχνικές αλλά και την αγάπη τους για το 
επάγγελμα.

Εργαστήρια 

Για τις ανάγκες των μαθημάτων οι σπουδαστές έχουν στη διάθεση τους 
εργαστήρια επαγγελματικών προδιαγραφών, με σύγχρονο εξοπλισμό, που 
περιλαμβάνει:  

Εργαστήριο μουσικοκινητικής έκφρασης  

Εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού & κουκλοθέατρο.  

Μέρος των εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται στον βρεφονη-
πιακό σταθμό των εκπαιδευτηρίων μας καθώς και η πρακτική άσκηση. 

Παιδαγωγική  
Βρεφονηπιοκομία 

Παιδαγωγική – Νηπιαγωγική 

Στοιχεία Βρεφοκομίας 

Στοιχεία Οργάνωσης  

Βρεφονηπιακού Σταθμού

Καλλιτεχνικά – Μουσική - 
Χειροτεχνίες 

Τεχνικά 

Εικαστικά 

Μουσικοκινητική Αγωγή
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΜΑΣ 
ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑ-
ΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ-
ΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  

Ως    γνωστόν, βασικός στόχος της προσχο-
λικής αγωγής στη χώρα μας είναι η ολό-
πλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των 
παιδιών από 2 μηνών έως 6 χρόνων. 

Λέγοντας ολόπλευρη ανάπτυξη εννοούμε την 
καλλιέργεια όλων των τομέων που συνθέ-
τουν την προσωπικότητα του παιδιού. Δη-
λαδή το παιδί να αναπτυχθεί ψυχοκινητικά, 
κοινωνικό-συναισθηματικά, ηθικά, αισθη-
τικά, να καλλιεργηθεί νοητικά και φυσικά να 
αναπτυχθούν οι όποιες δεξιότητες έχει. 

Αυτό επιδιώκουμε κι εμείς στο Βρεφονη-
πιακό Σταθμό και Νηπιαγωγείο μας, οι μεγα-
λύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες της 
Κρήτης, όπου σπουδαστές και σπουδάστριες 
της Σχολής Βρεφονηπιοκόμων λειτουργούν 
δίπλα στα παιδιά κάνοντας την πρακτικής 
τους εκπαίδευση.  

Παρέχοντας το κατάλληλο περιβάλλον και 
τις ευκαιρίες με τη συνδρομή του έμπειρου 
και εκπαιδευμένου προσωπικού μας, σπου-
δαστές και σπουδάστριες λαμβάνουν όλες 
τις γνώσεις κατά την πρακτικής εκπαίδευση 
και σύμφωνα με μαρτυρίες τους έχει βοηθή-
σει στην αγορά εργασίας όπου βρέθηκαν 
μετά τις σπουδές τους. 

Eπιδίωξή μας

 

Αποκτήσει 
γνώση για τον 

εαυτό του  

Καλλιεργήσει 
το λόγο του

 

Επικοινωνεί 
με τους άλλους

 

Επιδράσει 
αμφίδρομα στο 

περιβάλλον

 

Αναπτύξει 
τις κινητικές 

του δεξιότητες

 

 

Ψυχαγωγηθεί 

 

 

Προσεγγίσει 
κάποιες απλές 
μορφές τέχνης

Ο,τι πιο σημαντικό για τους επαγ-
γελματίες Βρεφονηπιοκόμους να 
έχουν την ικανότητα να βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη των παιδιών σε 
κάθε μορφή της όπως: 



  αποφ́οιτοι της ειδικοτ́ητας «Βοηθος́ Βρε-
φονηπιοκομ́ων» των ΙΕΚ αποκτουν́ βα-
σικές και ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανοτ́ητες που αφορουν́ τα ακολ́ουθα 
πεδιά: 

 
Βασικες́ και ειδικες́ επαγγελματικες́ γνωσ́εις 
 Παιδαγωγικης́- Νηπιαγωγικης́, Ψυχολογιάς 

(Γενικης́, Εξελικτικης́, Κοινωνικης́) 
 Βρεφοκομιάς, Παιδιατρικης́, Υγιεινης́, Διαι-

τητικης́, Πρωτ́ων Βοηθειων́ 
 Μουσικης́ - Ρυθμικης́ 
 Παιδικης́ Λογοτεχνιάς 
 Τεχνικων́ (Κουκλοθεάτρο, θεατρικο ́παιχνιδ́ι, 

ζωγραφικη,́ παιχνιδ́ι) 
 Περιβαλλοντικης́ Αγωγης́ 
 Οργαν́ωσης Βρεφονηπιακου ́σταθμου ́
 Διαπροσωπικων́ σχεσ́εων-Επικοινωνιάς 
 

Δεξιοτ́ητες και ικανοτ́ητες 
 

Οι αποφ́οιτοι της ειδικοτ́ητας «Βοηθος́ Βρεφο-
νηπιοκομ́ων» των ΙΕΚ: 
  
 Ειν́αι επιδεξ́ιοι στη χρησ́η υλικων́, τεχνικων́ 

και μουσικων́ οργαν́ων με στοχ́ο την αξιο-
ποιήση ́τους κατα ́την απασχολ́ηση ́τους με 
τα βρεφ́η και τα νηπ́ια. 

 Ειν́αι ικανοί να οργανώσουν ένα βρεφονη-
πιακο ́σταθμο ́με βασ́η τις παιδαγωγικες́ αρ-
χες́. 

 Είναι ικανοί να βοηθήσουν τον ειδικό στην 
εφαρμογη ́ της καταλ́ληλης παιδαγωγικης́ 
παρεμ́βασης σε περιπτωσ́εις διαγ́νωσης 
αναπηριάς, μαθησιακων́ δυσκολιων́ η ́αλ́λων 
δυσκολιων́ προσαρμογης́ στα βρεφ́η και τα 
νηπ́ια με εποπτειά. 

 Οργανων́ουν και διαχειρίζονται κατάλληλα 
το χωρ́ο και το χρον́ο, λαμβαν́οντας υποψ́η 
τις αναγ́κες και τις δυνατοτ́ητες των βρεφων́ 
και των νηπιών. 

 Οργανων́ουν και υλοποιουν́ δραστηριο-
τητ́ων που αφορουν́ την ομαλη ́εν́ταξη ολ́ων 
των νηπιών στην ομαδ́α. 

 Κατασκευάζουν κουκ́λες και σκηνικα ́κου-
κλοθεατ́ρου – θεάτρου σκιων́ και προετοι-
μαζ́ουν θεατρικες́ παραστασ́εις για τα νηπ́ια. 

 Ενημερων́ουν καθημερινα ́τους γονεις́ γυρ́ω 
από τη φιλοξενιά των παιδιων́ στο κεν́τρο 
και την οποιαδηπ́οτε επισημ́ανση (σε 
επίπεδο σωματικό, οργανικό, συναισθηματι-
κό) που παρατηρηθ́ηκε κατα ́την διαρ́κεια 
της ημερ́ας. 

 Παρεχ́ουν πρωτ́ες βοηθ́ειες σε επειγ́ουσες 
καταστασ́εις.

Σύμφωνα με 
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- Ορισμος́ υγιεινης́ 
- Κλαδ́οι υγιεινης́ 
- Υποχρεωσ́εις υγιεινης́ 
- Ορισμος́ υγειάς  
  και σκοπος́ αυτης́ 
- Ορισμος́ επιδημιολογιάς  
  και σκοπος́ αυτης́ 
- Τι ειν́αι τα λοιμωδ́η  
  νοσημ́ατα 
- Τι ειν́αι επιδημιά,  
  πανδημιά,  
   ενδημικα ́νοσημ́ατα 
- Ταξινομ́ηση  
  λοιμωδων́ νοσ́ων 
- Βρεφικη ́θνησιμοτ́ητα 
- Τροπ́οι μεταδ́οσης  
  λοιμωδων́ νοσ́ων 
- Παθογον́οι κοκ́κοι 
- Προφυλ́αξη 
- Μεθ́οδοι και μεσ́α  
  καταστροφης́ μικροβιών  
 (απολύμανση, αντισηψία,   
  εντομοκτονιά)  
  αποστειρ́ωση, 
- Μυοκτονιά 
- Υγιεινη ́του νερου ́
- Υγιεινη ́της κατοικιάς 
- Ψυχαγωγιά 
- Ατομικη ́υγιεινη ́
- Περιοδικες́ ηλιασ́εις 

- Ατυχημ́ατα (παιδικα)́ 
- Κοινωνικα ́νοσημ́ατα 

*** 
- Μικροβιολογικη ́εξετ́αση  
  του νερου ́
- Κυκ́λος του νερου ́
- Στοιχειά ποσ́ιμου νερου ́
- Σκληρο ́νερο ́
- Χημικες́ ουσιές στο νερο ́
- Ασθεν́ειες που  
  μεταδιδ́ονται  
  απο ́το νερο ́
- Τροφ́ιμα 
- Αλλοιωσ́εις τροφιμ́ων 
- Οργανοληπτικος́  
  ελ́εγχος νωπων́ τροφιμ́ων

- Σχεδ́ιο (γραμμη,́ φορ́μα,  
     χρωμ́α, συν́θεση) 

- Κολαζ́  
     (αναγ́λυφο - επιπ́εδο) 

- Κατασκευες́  
     (αχ́ρηστο υλικο)́ 

- Κουκλοθεάτρο  
     (ο ρολ́ος του, ειδ́η)  

- Πλαστικη ́
- Θεατρικη ́εκ́φραση 
- Μουσειακη ́αγωγη ́
- Μουσικοκινητικη ́αγωγη ́
- Λογοτεχνιά

Παράλληλα, σημαντικό κομμάτι 
της εκπαίδευσης των Βρεφονη-
πιοκόμων στις Σχολές ΖΗΤΑ 
αφορά στη γνώση σχετικά με 
την πρόληψη νοσημάτων, την 
προαγωγή υγείας και την υγι-
εινή της διατροφής:

Στη Σχολή Βρεφονηπιοκόμων 
των ΙΕΚ ΖΗΤΑ κύριο μέλημά μας 
είναι η αισθητική καλλιέργεια 
σχετικά με την αγωγή του νη-
πίου και συγκεκριμένα:

Εξασφαλισμένη  
επαγγελματική αποκατάσταση 

με βάση το επίπεδο των 
γνώσεων που παρέχει  

   η Σχολή Βρεφονηπιοκόμων  
     των ΙΕΚ ΖΗΤΑ

Ι.Ε.Κ ΣΧΟΛΕΣ

ΖΗΤΑ 



Από το πρώτο εξάμηνο των 
σπουδών σου, εξασκείσαι σε 
πλήρως εξοπλισμένα εργα-
στήρια στα πρότυπα σύγ-
χρονων παιδικών σταθμών. 
 
Εκπαιδεύεσαι από επιστήμο-
νες παιδαγωγούς και ειδι-
κούς ψυχοκινητικής αγωγής. 
  
Σχεδιάζεις και οργανώνεις 
εκδηλώσεις και δράσεις για 
τα παιδιά. 
  
Παρακολουθείς και συμμε-
τέχεις σε σειρά σεμιναρίων 
και ημερίδων για παιδιά ηλι-
κίας έως 6 ετών με θέματα 
παιδαγωγικά, ψυχολογίας, 
ειδικής αγωγής κλπ. 
 

Συμμετέχεις σε εκπαιδευτικές 
εκδρομές στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. 
  
Κάνεις πρακτική στον ιδιό-
κτητο πρότυπο παιδικό 
σταθμό των εκπαιδευτηρίων 
μας, στον ίδιο χώρο του ΙΙΕΚ. 
  
Προσφέρουμε φοιτητική 
κάρτα. 
  
Δικαίωμα παραμονής στον 
ασφαλιστικό φορέα των γο-
νέων. 
  
Παρέχονται δωρεάν όλο το δι-
δακτικό υλικό για όλα τα μα-
θήματα της σχολής. 
 

Τα Χανιά είναι η 
δεύτερη μεγαλύ-
τερη πόλη του νη-
σιού, μετά το 
Ηράκλειο, στα βο-
ρειοδυτικά Κρή-
της. Η πανέμορφη 
αυτή πόλη κατά-
φερε να κρατήσει 
τα αυθεντικά χρώ-
ματά της, παρόλο 
τον αυξάνοντα του-
ρισμό της. Σε αυτην 
θα νιώσετε την αυ-
θεντικη κρητικη φι-
λοξενία! 
Η πόλη σήμερα έχει 
περίπου 110 χιλιά-
δες κατοίκους και 

σφύζει από ζωή ει-
δικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Τα Χανιά είναι μια πόλη με τεράστια ιστορία. Συγκε-
κριμένα το γραφικό κέντρο είναι γεμάτο με ιστορικά 
σημεία τα οποία σε περιμένουν να ανακαλύψεις: η 
Δημοτική Αγορά και Πινακοθήκη, τα αρχοντικά του 
19ου και του 20ου αιώνα στην συνοικία της Χαλέ-
πας, τα Ταμπακαριά, το Ενετικό Λιμάνι με τον φάρο 
του, το μουσουλμανικό τέμενος, το Τζαμί του Κιου-
τσούκ Χασάν (1645) που φιλοξενεί εκθέσεις είναι 
κάποια από τα σημεία που στολίζουν την πόλη. Οι 
αρχαιολογικοί χώροι όπως τα Φαλάσσαρνα και η 
'Απτερα καθώς και μουσεία, τα πολιτιστικά κέντρα 

και τα θέατρα έχουν βάλει τα Χανιά στον πολιτι-
στικό χάρτη της Κρήτης. Σημαντικά δρώμενα είναι 
τα αποκριάτικα καρναβάλια, τα Βενιζέλεια, το Πο-
λιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Χανίων, η γιορτή κρα-
σιού κα. Στα Χανιά πραγματοποιούνται επίσης 
πολλά πανηγύρια όλο το χρόνο και εξαιρετικά φε-
στιβάλ κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. 
Τα Χανιά προσφέ-
ρουν πολλούς 
κι εναλλακτι-
κούς τρόπους 
για να περά-
σεις όμορφα 
φοιτητικά χρό-
νια. Οι επιλογές 
για διασκέδαση, 
ειδικά το καλο-
καίρι που σφύ-
ζει από ζωή, 
είναι πολλές 
και καλύπτουν 
όλα τα γούστα. 
Μέρη όπου συ-
ναντάς πολλούς 
φοιτητές είναι το Κουμ Καπί, η Σπλάτζια και η 
παλιά Πόλη. Για το βράδυ υπάρχουν διάσπαρτα ρε-
μπετάδικα με ζωντανή μουσική, μεζεδοπωλεία, ου-
ζερί και μπαράκια. 
 
Όσο είστε στα Χανιά, είναι ευκαιρία να γνωρίσετε 
όλόκληρη την Κρήτη. Ιδανικές είναι οι καλοκαιρινές 
διακοπές στα Χανιά με τις υπέροχες παραλίες 
όπως το Ελαφονήσι και οι αμέτρητες αποδράσεις 
στη φύση, χειμώνα καλοκαίρι, όπως το διάσημο 
Φαράγγι της Σαμαριάς σίγουρα δεν θα σας κάνουν 
να βαρεθείτε!
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 Γιατί να σπουδάσω στο ΙΕΚ ΖΗΤΑ:

➧

Το γιατί  
να σπουδάσω 
στα Χανιά...
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