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Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στα ζωντανά εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια (live 

webinars) Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, με την εγγραφή 

σας στο www.chd-education.eu 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης «Challenges in Pediatric 

and Congenital Heart Disease (2020-2022)», υποστηρίζεται από τη Γερμανική Υπηρεσία 

Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των διμερών 

(Γερμανίας-Ελλάδας) ακαδημαϊκών σχέσεων μέσω της υποστήριξης κοινών ερευνητικών 

προγραμμάτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στην παιδοκαρδιολογία και 

καρδιολογία συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων.    

 

Τα διαδικτυακά σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές Ιατρικής, ειδικευόμενους και 

ειδικευμένους ιατρούς, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σημαντικό και αναπτυσσόμενο αυτό 

επιστημονικά πεδίο. Επιθυμούν να καλύψουν ένα ευρύ εύρος γνώσεων, από τις απόλυτα 

απαραίτητες και χρήσιμες για κάθε φοιτητή και ιατρό ανεξάρτητα ειδικότητας, ως 

ειδικότερες για τους ιατρούς ειδικότητας παιδιατρικής, καρδιολογίας και περιγεννητικής 

ιατρικής και των σχετικών εξειδικεύσεων.  

 

Ομιλητές είναι ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, ερευνητές και εξειδικευμένοι ιατροί του γνωστικού 

αντικειμένου, από τα συνεργαζόμενα και συμμετέχοντα Ιδρύματα, όπως και διακεκριμένοι 

προσκεκλημένοι ομιλητές. Η συμμετοχή του συνόλου των ομιλητών είναι εθελοντική στην 

κοινή αυτή εκπαιδευτική προσπάθεια.  

 

Γλώσσα διαλέξεων: Αγγλική 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων: Τα ζωντανά διαδικτυακά σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα κάθε 2η 

εβδομάδα (Τετάρτη απόγευμα, ώρα 7μμ), εκτός απροόπτου. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται 

στην ιστοσελίδα www.chd-education.eu  

 

Έναρξη: Τετάρτη 12 Μαίου, ώρα 7μμ (Διάλεξη με χρήση πολυμέσων: εισαγωγή στην 

παιδιατρική καρδιακή ακρόαση)  

 

Οδηγίες εγγραφής-συμμετοχής: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.chd-education.eu για 

ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα διαλέξεων και την δωρεάν εγγραφή σας *Καθώς η 

πλατφόρμα υποστηρίζει εως 500 συμμετέχοντες, η εμπρόθεσμη σύνδεσή σας κατά την ώρα του 

σεμιναρίου εξασφαλίζει πρόσθετα τη συμμετοχή σας.  

 

Θα χαρούμε για την ενεργό σας συμμετοχή και τα σχόλιά σας!  

 

Eκ μέρους των συντελεστών του προγράμματος 

Ιωάννης Γερμανάκης,  

Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπ. Κρήτης 
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