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Διοργάνωση Υπό την αιγίδα  

 

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

21/2 Παγκόσμια Ημέρα Γλωσσών, UNESCO 

Εκδήλωση αγάπης και ευαισθητοποίησης για τα παιδιά των προσφύγων-

Παγκόσμια κινητοποίηση για το δικαίωμα στην Παιδεία για όλους μέσω των 

Varkey Teachers Ambassadors και του ‘i love dyslexia’ EFL school και η 

Ομάδα Εθελοντών 3Dlexia Cosmos 

Ειδική παράσταση για τα παιδιά "Η παπλωματού" στο νέο θέατρο 

Βασιλάκου  

 

Το “i love dyslexia (ILD)”, η Ομάδα Εθελοντών 3Dlexia Cosmos και η Αγγελική Παππά, ιδρύτρια του 

ILD, Varkey Ambassador, finalist 2016 για το Global Teacher Prize, το επονομαζόμενο και ως Nobel των 

εκπαιδευτικών, έχουν τη χαρά και την τιμή να ανακοινώσουν τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Ελλάδα 

για τη Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 2016 της UNESCO, που τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής 

Επιτροπής της UNESCO.  

Σκοπός της ξεχωριστής αυτής ημέρας είναι η προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της 

πολύγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς και η διάσωση των λιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. Σήμερα, η 

Παγκόσμια αυτή ημέρα της UNESCO αποκτά πολλαπλάσια δυναμική και αξία καθώς τα παιδιά των 

προσφύγων χρίζουν άμεσης ανάγκης επανένταξης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία σε  όποια 

γλώσσα και αν μιλούν ή πρέπει να εκπαιδευτούν, με έμφαση στη βοήθεια απόκτησης διεθνούς φωνής,  

ώστε να εντάσσονται ομαλά στα σχολεία των χωρών που μετακινούνται. 

Η δράση στο πλαίσιο της παράστασης  «H Παπλωματού» σημειολογικά δίνει εξαιρετικά τα μηνύματα 

της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης, της γενναιοδωρίας, της μετατροπής του φόβου σε αγάπη, αλλά 

και της επικοινωνίας με όχημα «μαγικές» λέξεις κλειδιά και την Τέχνη! Το «i love dyslexia» προετοίμασε 

με αγάπη και επιστημονική φροντίδα την ημέρα αυτή έχοντας την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής 

Επιτροπής για την UNESCO, με τη συνεργασία των υπευθύνων του κέντρου φιλοξενίας Ελαιώνα και 

των συντελεστών της παράστασης «Η Παπλωματού», καλώντας και καθιστώντας τα προσφυγόπουλα 

και τους Varkey Ambassadors πρεσβευτές των σπουδαίων μηνυμάτων της Ημέρας,  μεταδίδοντας τα με 

τη δύναμη της Τέχνης, της πολυγλωσσίας και του σεβασμού στην πολυ-πολιτισμικότητα σε όλον τον 

κόσμο! 

Μέσω της δημοσιότητας της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Γλωσσών της UNESCO ενισχύεται 

το παγκόσμιο κίνημα ευαισθητοποίησης #nolostgeneration και  #teachersmatter, με τους Έλληνες να 

συνεισφέρουν αποτελεσματικά σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα μέσω του Πολιτισμού και της Παιδείας. 
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Η κ. Αγγελική Παππά, ιδρύτρια του ILD, καινοτόμος ειδική παιδαγωγός και εκπαιδεύτρια καθηγητών 

δήλωσε: «Η αποστολή της Ελλάδας είναι διαχρονικά μία: να προσφέρει τo αγαθό της ενάρετης Παιδείας 

και της Πολιτιστικής της κληρονομιάς στον κόσμο. Μέρος των ιδρυτικών αρχών του οργανισμού μας 

είναι η προσφορά στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Τιμούμε  τη ξεχωριστή αυτή  

ημέρα προσφέροντας χαρά και αισιοδοξία στα παιδιά των προσφύγων και παράλληλα με την 

συμμετοχή των Varkey Ambassadors που αποτελούν την ομάδα  των 100 κορυφαίων  εκπαιδευτικών 

του κόσμου για το 2015 και 2016, αποκτά τεράστια δυναμική το μήνυμα για το δικαίωμα των 

προσφύγων στην Παιδεία, με αφετηρία τη χώρα μας. » 

Το “i love dyslexia” διοργανώνει και προσφέρει αυτή την εκδήλωση στα παιδιά των προσφύγων που 

φιλοξενούνται στον Ελαιώνα και καλεί όσους θέλουν να συμμετάσχουν, να σταθούν δίπλα στους  

ανθρώπους των κέντρων φιλοξενίας με όποιον τρόπο μπορούν. Το “ILD” στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα 

παραδώσει στους εθελοντές δασκάλους και τους υπευθύνους του κέντρου φιλοξενίας ένα καινοτόμο 

εκπαιδευτικό οδηγό-εργαλείο, ‘κλειδί’ για την ενίσχυση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, 

προσαρμοσμένο στην άμεση ανάγκη για επικοινωνία σε παγκοσμία γλώσσα των προσφυγικών 

πληθυσμών, που σχεδιάστηκε από την ομάδα του ‘i love dyslexia’. Επιπλέον, οι μαθητές του ‘I love 

dyslexia’ θα μας ξεναγήσουν στα μνημεία της Παλμύρα και σε τρισδιάστατα μουσεία, όπως αυτά 

αναστηλώθηκαν και  κατασκευαστήκαν κατά την διάρκεια των εργαστηριακών τους μαθημάτων στο ILD.   

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 2.30 μ.μ. την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου με 

τις εναρκτήριες ομιλίες, θα ακολουθήσει η παράσταση «Η Παπλωματού» για όλα τα παιδιά και τέλος 

στις 5.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η ψηφιακή συνάντηση των μηνυμάτων όλων των Varkey 

Ambassadors για την ειδική συνεδρίαση με σκοπό τη διατράνωση του μηνύματος #NoLostGeneration 

και #teachersmatter σε όλον τον κόσμο από την Ελλάδα.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ή δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Περιγραφή και σκοπός του “i love dyslexia” 

To “i love dyslexia” (ILD) αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό διεθνώς απόλυτα εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό οργανισμό ολιστικής εκμάθησης των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα για μαθητές με 

δυσλεξία και μαθησιακές διαφορετικότητες. Ο οργανισμός μας αναδείχτηκε στους 10 κορυφαίους 

καινοτόμους οργανισμούς στην Ελλάδα και αποτελεί το μοναδικό που διακρίθηκε στον τομέα της 

παιδείας για το 2015, στον καθιερωμένο διαγωνισμό της Eurobank και του ΣΕΒ «Η Ελλάδα 

Καινοτομεί» και η ιδρύτρια του αλλά και επιστημονικά υπεύθυνη κ. Αγγελική Παππά έχει 

αναδειχτεί  στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου, μέσω του θεσμού του Global 

Teacher Prize 2016. 

Πυρήνας της καινοτομίας του ΙLD είναι ο συνδυασμός: α) του πρωτογενούς υλικού ολοκληρωμένης,  

συστηματικής και ολιστικής παρέμβασης σε διεθνές επίπεδο για τη ξένη γλώσσα,  που σχεδιάστηκε 

από την Κα Αγγελική Παππά βάσει του διαφορετικού εγκεφάλου των ατόμων με δυσλεξία, με 

ταυτόχρονη χρήση νέων τεχνολογιών και β) των βιωματικών εργαστήριων ‘διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας’, όπου ομάδες μαθητών διαφορετικών ικανοτήτων, ηλικίας και επίπεδου αγγλικών, 

εξελίσσονται όχι μόνο στη ξένη γλώσσα, αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (Life Skills 

Education), απαραίτητων για τις προκλήσεις του 21ο αιώνα. 
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Απώτερος στόχος του ILD είναι η ποιοτική βελτίωση της ζωής των μαθητών του, μέσω της πρόσβασης 

τους στην ολιστική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, αλλά και η διάχυση της γνώσης, εμπειρίας, 

έρευνας και ήθους που χαρακτηρίζουν τις δράσεις του στον τομέα της ευρύτερης παιδείας στην ελληνική 

και διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιούνται εθελοντικές 

εκπαιδεύσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας, αλλά και μέσω των διεθνών projects 

που συμμετέχει το “i love dyslexia” εκπροσωπώντας την Ελλάδα για την καινοτομία στην παιδεία σε 

διεθνές επίπεδο. Ιδρύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του βραβευμένου, καινοτόμου εκπαιδευτικού 

οργανισμού “i love dyslexia” είναι η κ. Αγγελική Παππά, καθηγήτρια αγγλικών, ειδική παιδαγωγός, 

ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών σε διεθνή projects στο πανεπιστήμιο Folkuniversitetet στην 

Uppsala της Σουηδίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

Γλαύκη Στεριώτη, Γραμματέα Διεύθυνσης ΙLD  Τ: 210 6082147 Ε: info@ilovedyslexia.gr 

Περιγραφή και Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών 3Dlexia Cosmos 

H Ομάδα Εθελοντών 3Dlexia Cosmos έχει στόχο την συμβολή της σε ανθρωπιστικές δράσεις καινοτόμου 

           Παιδείας και Πολιτισμού που στηρίζουν την ισότιμη πρόσβασή στη μάθηση και την προαγωγή ολιστικής 

           μετασχηματίζουσας Παιδείας και Έρευνας για τον 21ο αιώνα. 
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