
Δελτίο Τύπου 

Το I Love Dyslexia και η Ομάδα Εθελοντών 3Dlexia Cosmos για το έτος 

Κωνσταντίνου Καβάφη 

 

Ο πρότυπος εκπαιδευτικός χώρος του ‘I love dyslexia’ Ομάδα Εθελοντών 3Dlexia Cosmos 

διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση προς το κοινό, τιμώντας το έτος 2013 Κωνσταντίνου Καβάφη, όπως 

ανακηρύχτηκε από την UNESCO και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον εορτασμό του 

μεγάλου Έλληνα ποιητή, συνδέουμε την εκπαίδευση με τον πολιτισμό,  προσδίδοντας οικουμενική 

διάσταση στην ατμόσφαιρα γιορτής.  

 

Σε μία ειδική εκδήλωση που θα λάβει χώρα το Σάββατο 15 Ιουνίου και ώρα 11:30-14:00, στις 

εγκαταστάσεις του I love dyslexia, Αγίας Παρασκευής 107, Αγία Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν μια 

σειρά από δρώμενα και ομιλίες με απαρχή τα κείμενα και την έμπνευση του Κωνσταντίνου Καβάφη και 

πρωταγωνιστές τους μαθητές και τους καθηγητές του I love dyslexia. 

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει: 

• Ομιλία, εμπνευσμένη από του στίχους του Κ.Καβάφη, από την επιστημονική υπεύθυνη του ‘I 

love dyslexia’ κύρια Αγγελική Παππά, με θέμα: Oι  ‘αγράμματοι’ του 21ου  αιώνα, δεν θα είναι αυτοί που 

δεν μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά αυτοί που δε μπορούν να μάθουν, να ξε-μάθουν, και να 

ξαναμάθουν: η ‘Ιθάκη’ της συναισθηματικής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. 

• Παρουσίαση καλλιτεχνικού δρώμενου με τίτλο, ‘Τhe beautiful ΜΕ’, όπου παιδιά και έφηβοι μαζί 

επί σκηνής ερμηνεύουν με συνοδεία κιθάρας το τραγούδι της Ειρήνης Σκυλακάκη, «In the light» ενώ στη 

συνέχεια, μέσα από μια δραματοποιημένη αλληγορία, επιχειρούν να μας θυμίσουν ότι το ταξίδι για την 

Ιθάκη, περνά μέσα από την αγάπη και αποδοχή του υπέροχου, μοναδικού εαυτού μας….   

• Παρουσίαση ενός αυτοσχεδίου, πρωτότυπου θεατρικού σκέτς με τίτλο:  ‘Το ταξίδι του Οδυσσέα 

από τη δυσλεξία …στην Ιθάκη’, το οποίο οραματίστηκε, έγγραψε και σκηνοθέτησε η ομάδα των 

καθηγητών του εργαστηρίου των παιδιών του ‘I love dyslexia’ και ζωντανεύει με τη πολύτιμη συμβολή 

των μαθητών. Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν, περνά μέσα από το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, που 

Κύκλωπας και Λαιστρυγόνας ΔΕ θα γίνει…. ‘αν δεν τους κουβανής μες στην ψύχη σου, αν η ψύχη σου 

δεν τους στήνει εμπρός σου’. 

 

Το ‘I love dyslexia’: 

Το  ‘I love dyslexia’ είναι ο πρώτος και μοναδικός εξειδικευμένος χώρος στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε 

από την καθηγήτρια αγγλικών – ειδική παιδαγωγό  κα. Αγγελική Παππά, με στόχο τη διδασκαλία της 

Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές (παιδιά, εφήβους, ενήλικες) με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες (ΕΜΑ). Το πρόγραμμα ‘I LEARN’ που εφαρμόζεται αποκλειστικά στο ‘I love dyslexia’ είναι ένας 

συνδυασμός κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας και εξειδικευμένων λογισμικών που χρησιμοποιούνται σε 

διαδραστικούς πίνακες και υπολογιστές. Το πρόγραμμα αυτό ανανεώνεται, προσαρμόζεται και 

τροποποιείται κατάλληλα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, και είναι αποτέλεσμα 

των εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας της επιστημονικά υπεύθυνης του χώρου κα. Αγγελικής 

Παππά. 

 

Επικοινωνία: 

τηλ.: 2106082147 

e-mail:info@ilovedyslexia. gr 

 



 Ομάδα 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. 

 


