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ΘΕΜΑ: Ξενάγηση στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Δ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής δια των
υπευθύνων Αγωγής Υγείας διοργανώνουν δύο ακόμη ξεναγήσεις στο Μουσείο των
Ψευδαισθήσεων.
Το εν λόγω πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα μουσείο συνδυάζει ιδανικά τον ψυχαγωγικό
και τον εκπαιδευτικό-επιστημονικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας σύγχρονες ανακαλύψεις από τη
νευροεπιστήμη, τη γνωστική ψυχολογία, την οπτική και άλλες επιστήμες.

Με

βάση

έρευνες πάνω στην όραση, την αντίληψη και τον ανθρώπινο εγκέφαλο, οδηγεί μικρούς και
μεγάλους να κατανοήσουν γιατί τα μάτια μας βλέπουν πράγματα που ο εγκέφαλος δεν μπορεί
να καταλάβει και γιατί συχνά οι άνθρωποι πέφτουν θύματα ψευδαισθήσεων.
Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι αφενός η εμβάθυνση στα μυστήρια του νου και αφετέρου η
εξοικείωση με την εγγενή τάση για αυταπάτη, άρα και η αποφυγή των συχνών σφαλμάτων
που κάνουμε όλοι.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες
των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ και Δ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής και θα
διεξαχθεί στο χώρο του μουσείου (διεύθ.: Ερμού 119, είσοδος από Άστιγγος 12,10555
Μοναστηράκι-Αθήνα, τηλ: 2103238065), την Τρίτη 13 και την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, στις
17:00- 19:00, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 25 άτομα σε κάθε ξενάγηση.
Η

παρακολούθηση

είναι

προαιρετική

και

χωρίς

οικονομική

επιβάρυνση

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Επιλογής Εκπαιδευτικών

για

τους

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στo σεμινάριo (μόνο
ηλεκτρονικά) συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα πατώντας (ctrl+click) πάνω στον ενεργό
σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/nmJE3N5KbV0IAGDt1
(Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν ανοίγει, συνιστάται η αντιγραφή και επικόλληση του
συνδέσμου στη γραμμή διευθύνσεων του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης
(Internet Explorer, Mozilla, GoogleChrome, κτλ).
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών θα επιλεγούν με βάση τη σειρά προτεραιότητας στη
χρονοσήμανση της αίτησής τους και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ΄ Διεύθυνσης.
Παρακαλούνται θερμά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δηλώσουν συμμετοχή αλλά δεν μπορέσουν
τελικά να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να ειδοποιήσουν άμεσα την υπεύθυνη Αγωγής
Υγείας με μέϊλ agyg@dide-d-ath.att.sch.gr ή στο τηλ.: 213161734 ώστε να κληθεί ο επόμενος
επιλαχών.

Παρακαλούνται πολύ οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων να διασφαλίσουν την έγκαιρη
ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών.

Ο Διευθυντής

Βαρελάς Αριστοτέλης

