
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Τρίπολη, 24.11.2008 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Πελοποννήσου (Π.ΙΝ.ΕΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) ανακοινώνει 

τη διεξαγωγή 3 νέων προγραμμάτων  για την περίοδο 1/12/2008 έως και 16/12/2008, για υπαλλήλους του 

Δημοσίου Τομέα, των ΟΤΑ α  ́ και β΄ βαθμού και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά τη διεξαγωγή 2 

επιμορφωτικών προγραμμάτων στον Τομέα του Δημοσίου Μάνατζμεντ με τίτλο: 

1) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός, η μεταφορά και ο εμπλουτισμός γνώσεων, οι οποίες αναφέρονται στις 

σύγχρονες εξελίξεις οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών  υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου, η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων,  τεχνικών και μεθόδων, καθώς και 

η πρόσκτηση ικανότητας κατανόησης και ορθολογικής επίλυσης πολύπλοκων θεμάτων. Απώτερος στόχος είναι 

η συμβολή στη βελτίωση της διοικητικής-λειτουργικής ικανότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε  προϊστάμενα στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας των Νοσοκομείων της 

Υγειονομικής Περιφέρειας. Είναι διάρκειας 5 ημερών και το θεματολόγιο του περιλαμβάνει: 

-Οργάνωση υπηρεσιών υγείας- Θεσμικές διαστάσεις διοίκησης υπηρεσιών υγείας- Σχεδιασμός και αξιολόγηση 

υπηρεσιών υγείας- Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος είναι 08-12/12/2008 και οι ώρες διεξαγωγής είναι από 8:00 έως 

15:00, στην Καλαμάτα. Η κατάθεση των αιτήσεων για την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος 

μπορεί να γίνεται μέχρι και την Πέμπτη 27/11/2008 στο φαξ:2713602310-11. 

2) ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση, ανάλυση, επεξήγηση και ερμηνεία των σύγχρονων 

παιδαγωγικών μεθόδων καθώς και η άμεση πρακτική τους εφαρμογή. Στόχος είναι η βελτίωση των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού με βάση τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με την 

ψυχοπαιδαγωγική και αισθησιοκινητική ανάπτυξη του παιδιού, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας 

της βιωματικής προσέγγισης της ανάπτυξης του παιδιού. Απευθύνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ, που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ Α  ́βαθμού. 
Είναι διάρκειας 5 ημερών και το θεματολόγιο του περιλαμβάνει: 

- Οργάνωση και Λειτουργία Παιδικών Σταθμών- Νέες απόψεις Παιδαγωγικής και η Εφαρμογή τους- Θεατρική 

αγωγή- Δραματοποίηση- Το θεατρικό παιχνίδι ως Εμψυχωτική Παιδαγωγική & Δημιουργική Διαδικασία- 



 

Μουσικοπαιδαγωγικές θεωρίες- Μουσική- Κίνηση- Τραγούδι- Θεωρία- Πράξη- Κατασκευές απλών μουσικών 

οργάνων για παιδιά προσχολικής ηλικίας  

Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος είναι 08- 12/12/2008 και οι ώρες διεξαγωγής είναι από 8:00 έως 

15:00 στην Τρίπολη. Η κατάθεση των αιτήσεων για την παρακολούθηση του παραπάνω προγράμματος μπορεί 

να γίνεται μέχρι και την Δευτέρα 01/12/2008 στο φαξ:2713602310-11 .  

Τη διεξαγωγή ενός επιμορφωτικού προγράμματος στον Τομέα Νέων Τεχνολογιών: 

3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων στη Σύνταξη Δημοσίων Εγγράφων, τη 

διακίνηση, διαχείριση, αρχειοθέτηση δημοσίων εγγράφων, ούτως ώστε μέσα από την τυποποίηση να γίνει πιο 

ουσιαστική και η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου και των πολιτών. Απευθύνεται 

στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) που εμπλέκονται στη σύνταξη, 

διακίνηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση δημοσίων εγγράφων. Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 

διαθέσιμο Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο (κατά προτίμηση στο χώρο εργασίας) 

Είναι διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών (21 ώρες δια ζώσης, 14 ώρες εξ’ αποστάσεως) και το θεματολόγιο του 

περιλαμβάνει: 

- Προϋποθέσεις εγκυρότητας Διοικητικών Εγγράφων- Σύνταξη Σχεδίου Εγγράφου- Κανόνες Σύνταξης 

Δημοσίων Εγγράφων- Είδη Δημοσίων Εγγράφων, Διαδικασία Πρωτοκόλλου- Διακίνηση, Ηλεκτρονική 

Διαχείριση, Αρχειοθέτηση Δημοσίων Εγγράφων- Πρακτική Άσκηση 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος είναι 01/12- 16/12/2008 και οι ώρες διεξαγωγής είναι από 8:00 

έως 15:00 στην Τρίπολη (τις πρώτες 3 ημέρες ). Η κατάθεση των αιτήσεων για την παρακολούθηση του 

παραπάνω προγράμματος μπορεί να γίνεται μέχρι και την Τρίτη 25/11/2008 στο φαξ:2713602310-11 .  

 

Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής για τα επιμορφωτικά προγράμματα διατίθενται από τη γραμματεία του Π.ΙΝ.ΕΠ. 

Πελοποννήσου (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης, Τρίπολη  , τηλ. 2713602308 – 2713602314-15 ) ή 

και ηλεκτρονικά στο site www.ekdd.gr.  

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μπορείτε να επικοινωνείτε 

με το Π.ΙΝ.ΕΠ. Πελοποννήσου.  

 

http://www.ekdd.gr

