
 
 
 
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, 
 
Μετά από συνεχή ενασχόληση με την νευροφυσιολογία τα τελευταία έτη και 
διαπιστώνοντας τα κενά στην εκπαίδευση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) 
αποφασίσαμε φέτος να τολμήσουμε τη διοργάνωση του 1ου Θερινού Σχολείου 
Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας στη χώρα μας, στα πρότυπα των αντιστοίχων σχολείων του 
εξωτερικού. Ο σκοπός αυτού του σχολείου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον 
συγκεκριμένο τομέα και η παροχή της απαραίτητης εκείνης γνώσης που θα βοηθήσει τον 
νέο νευρολόγο να εκτελέσει και να ερμηνεύσει μόνος του ΗΕΓ, είτε στον ιδιωτικό του χώρο, 
είτε σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Ο προσανατολισμός του σχολείου είναι πρακτικός και ως 
μέσο θα χρησιμοποιηθεί η διαδραστική εκπαίδευση. Δύο εκπαιδευτές θα ασκήσουν 
περιορισμένο αριθμό ατόμων (έως 24 άτομα σε 2 ομάδες), τα οποία υποχρεωτικά θα έχουν 
μια πρώτη (θεωρητική και πρακτική) βασική εκπαίδευση στην ηλεκτροεγκεφαλογραφία, 
ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σχολείο. Θα εκτεθεί πλήθος ψηφιακών ΗΕΓ 
που καλύπτουν όλο το φάσμα της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Επιπλέον, καθημερινά θα 
υπάρχει ένας έμπειρος προσκεκλημένος ομιλητής που θα αναπτύξει σε βάθος ένα 
επιμέρους θέμα, επίσης με διαδραστικό τρόπο. Τελειώνοντας το σχολείο, θα γίνει 
αποτίμηση της εκπαίδευσης ζητώντας από τους εκπαιδευομένους να διαγνώσουν μόνοι 
τους μια σειρά από ΗΕΓ και θα δοθεί από την νευροφυσιολογική εταιρεία πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 
Ως χώρος διοργάνωσης του 1ου Θερινού Σχολείου Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας επιλέχθηκαν 
τα Τρίκαλα Θεσσαλίας σε έναν ήσυχο ξενώνα που θα φιλοξενήσει τις αγωνίες, τις ανησυχίες 
αλλά και τις προσδοκίες όλων μας. Η επιλογή αυτού του χώρου στην κεντρική Ελλάδα έγινε 
με σκοπό να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των συναδέλφων από όλη τη χώρα  και 
να διασφαλιστεί η ηρεμία και προσήλωση που απαιτεί μια τέτοια εντατική εκπαίδευση. 
Δυστυχώς, αν και αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις σημερινές συνθήκες, είμαστε 
υποχρεωμένοι για την επιτέλεση αυτού του εγχειρήματος, να επιβάλλουμε κόστος 
συμμετοχής 200 ευρώ ανά άτομο, ποσό που καλύπτει την εγγραφή, τη διαμονή, ελαφρά 
γεύματα και καφέδες και φυσικά την εκπαίδευση με το απαραίτητο υλικό. 
 
 
Καλή αντάμωση 


