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Aνακοίνωση & Πρόσκληση στο LIVE on Line-Event της
3Dlexia Cosmos ΑΜΚΕ
στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
UN, Geneva Peace Week 2020
Η 3Dlexia Cosmos ΑΜΚΕ (www.3DlexiaCosmos.com)με Πρόεδρο τη
βραβευμένη παγκοσμίως Ελληνίδα Εκπαιδευτικό Αγγελική Παππά, έχει την
τιμή να Aνακοινώσει και να Προσκαλέσει το Ελληνικό και Διεθνές κοινό, στο
Παγκόσμιο Live On-Line Event που διοργανώνει στα πλαίσια της Εβδομάδας
Ειρήνης στον Κόσμο 2020, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη,
Geneva Peace Week 2020 (GPW) , United Nations, στις 6/11/20, 11:30 πμ ώρα
Γενεύης (12:30μμ ώρα Ελλάδος)
( https://eu.eventscloud.com/website/3030/home/)
LINK για Δωρεάν ΕΓΓΡΑΦΗ του Κοινού για συμμέτοχη στo GPW UN 2020 και
στο Event της 3Dlexia Cosmos 6/11 ως Attendee:
https://eu.eventscloud.com/website/3030/live-sessionsagenda/?fbclid=IwAR2NXMyXwfAa8hT2Qf9SR5kZLjxTNOkhtZhrPwbwuxOg7dc
wH184UgEzSnU
H Κυρία Παππά είναι η Προέδρος του live event της 3Dlexia Cosmos, Ομιλήτρια και
Moderator του live panel. Συνδιοργάνωνες του Εvent με τίτλο : ‘Cutting Edge
Science in the Service of Peace Building, in a Pivotal Moment for the Survival
of our Planet’, είναι το Υπουργείο Παιδείας της Aργεντινής (Τυcuman) (Μinistry of
Education, Tucuman, Argentina) και ο Διεθνής Οργανισμός της Βιοπολιτικής,
Biopolitics International Organization.

Ομιλητές του Πάνελ της 3Dlexia Cosmos στον ΟΗΕ
πέραν της Κας. Παππά:
Α) το Μοναδικό Παιδί- Ομιλητής(!) σε όλη την Εβδομάδα Ειρήνης 2020 στον ΟΗΕ
Μάριος Θωμεάς, ο 15χρονος χαρισματικός Μαθητής με δυσλεξία του καινοτόμου
Εκπαιδευτικού Οργανισμού ‘I love dyslexia EFL School’, ( www.ilovedyslexia.gr),
Πρεσβευτής
του
εκπαιδευτικού,
ανθρωπιστικού
SOS4love
Project
(www.sos4loveproject.com ), τιμημένος με το Βραβείο του Ιδρύματος της Πριγκίπισσάς
Diana, the Diana Αward, UK. Ο Μάριος Θωμάς είναι έτοιμος να παλέψει για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ
στην ΙΣΟΤΙΜΗ, Ποιοτική Παιδεία για κάθε Παιδί στην Ελλάδα και τη Γη, χρησιμοποιώντας
την Αγγλική ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΦΩΝΗ και ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ που έχτισε στο βραβευμένο
παγκοσμίως ‘I love dyslexia’ EFL School, όταν ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει κάθε

προσπάθεια να μάθει Αγγλικά , πεπεισμένος ότι είναι αδύνατον να τα καταφέρει, λόγο της
Δυσλεξίας του, των αλλεπάλληλων αποτυχιών και αποκλεισμό του από την επιτυχία της
ξένης γλώσσας στο Ελληνικό Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Β) Ο Υπουργός Παιδείας της Αργεντινής (Tucuman) Dr. Juan Pablo Lichtmajer
Γ) Ο Προέδρος του Διεθνή Οργανισμού της Βιοποριστικής , Biopolitics
International Organization, Xρήστος Ευθυμιόπουλος

Digital Product της 3Dlexia Cosmos στον ΟΗΕ
σε συνεργασία με Αστροναύτη της ΝΑSA!
Η Πρόεδρος της 3Dlexia Cosmos κα. Παππά, Yποψήφια Πολίτης Αστροναύτης στην
1η Oμάδα των 500 Pολίτων Αστροναυτών στην Iστορία της Ανθρωπότητας για ένα
ταξίδι στο Διάστημα από τον Oργανισμό ‘Space for Humanity’ USA, συνεργάζεται
με την πρώην Αστροναύτη της NASA και εκπαιδευτικό τάξης Dorothy Metcalf
Lindenburger για τη δημιουργία καινοτόμου ψηφιακού προϊόντος-video που θα
ανέβει στην πλατφόρμα της GPW του ΟΗΕ, και θα μπορούν να το κατεβάζουν προς
χρήση χωρίς χρέωση, όλοι οι εκπαιδευτικοί και ενδιαφερόμενοι παγκοσμίως.
Πρόκειται για το 1ο Επεισόδιο της καινοτόμου σειράς με τίτλο: ‘More SPACE & LOVE for
SDGs’ by SOS4Love Project, όπου Αστροναύτες, Επιστήμονες του Διαστήματος
και Θεωρητικοί Φυσικοί, εμπνέουν με τη ζωή τους και απαντούν σε ερωτήματα
που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δράσουν μαζί με τους μαθητές στους 17
στόχους βιωσιμότητάς του ΟΗΕ, χρησιμοποιώντας διαστημικές τεχνολογίες αλλά
και την Κοσμική Διάσταση ως καμβά Ειρήνης για μια νέα Γη Αγάπης,
Βιωσιμότητάς και Φωτός.
Link για το Digital Series, Video Product της 3Dlexia Cosmos στην Kατηγορία:

Environment, climate, conflict, and peace
Video: 'More Space & Love 4SDGs' by SOS4Love Project: A Series of Episodes
featuring Astronauts, Space Scientists & Theoretical Physicists, Inspiring Teachers
to Organize Planetary Solutions for UN SDGs from their Classrooms, Looking at
the STARS! 3Dlexia Cosmos NGO
https://eu.eventscloud.com/website/3030/digital-series/

Aγγελική Παππά Short Bio
Η Αγγελική Παππά είναι βραβευμένη παγκοσμίως εφευρέτης καινοτόμων
παιδαγωγικών μεθόδων, ερευνήτρια,
οραματίστρια παιδαγωγός, κοινωνική
επιχειρηματίας, ακτιβίστρια στον ΟΗΕ στον τομέα της Παιδείας, εκπαιδεύτρια
καθηγητών, συγγραφέας και ομιλήτρια TEdx, έχοντας διδάξει σε περισσότερες από
20 χώρες παγκοσμίως και πάνω από 100.000 εκπαιδευτικούς. Είναι ιδρύτρια &
επιστημονική Υπεύθυνη Σπουδών του καινοτόμου “i love dyslexia” ΕFL School στην
Αθήνα, o 1osο εκπαιδευτικός Οργανισμός και Μέθοδος παγκοσμίως για τη διδακτική
των Αγγλικών ως ξένη γλώσσα σε μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές
διαφορετικότητες. Επιπλέον είναι Πρόεδρος του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού
3Dlexia Cosmos, με σκοπό το Μετασχηματισμό της Παγκόσμιας Παιδαγωγικής για
Βιωσιμότητα στον πλανήτη, μέσω του Καινοτόμου 3Dlexia Paradigm που έχει
αναπτύξει και την ισότιμη πρόσβαση στην μάθηση στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα σε
μαθητές με δυσλεξία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ευπαθών ομάδων. Το έργο
της κας. Παππά έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και αναγνωριστεί από τους
μεγαλύτερους οργανισμούς παιδείας παγκοσμίως όπως τον ΟΟΣΑ (OECD), ενώ η
ίδια έχει αναδείχτηκε στους 50 Κορυφαίους Εκπαιδευτικούς στον Κόσμο επί δύο
συναπτά έτη, 2016 & 2017, διεκδικώντας για την Ελλάδα το βραβείο του 1ος
εκατομμύριου δολαρίων ‘Nobel’ των Εκπαιδευτικών, Global Teacher Prize. Το 2018,
αναδείχτηκε Νικήτρια Ευρώπης του Βρετανικού Συμβούλιο της Αγγλίας στα UK
Alumni Awards για τον κοινωνικό αντίκτυπο του έργου της, όπου δέχθηκε δημοσία
την Εμπιστοσύνη του Πρίγκιπα Κάρολου στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το 2020
συγκαταλέχθηκε στην 1η ομάδα των 500 Υποψήφιων Πολίτων Αστροναυτών στην
ιστορία της Ανθρωπότητας για ένα ταξίδι στο Διάστημα το 2021, από τον οργανισμό
Space for Humanity USA. Το παιδαγωγικό αλλά και το ανθρωπιστικό της έργο μέσω
του SOS4Love Project που ξεκίνησε στον ΟΗΕ μαζί με τους μαθητές της, έχει εισαχθεί
σε πάνω από Μισό Εκατομμύριο Μαθητές στη Δημόσια Εκπαίδευση της Αργεντινής
και της Κύπρου, και είναι διαδεδομένο σε περισσότερες από 65 χώρες σε όλες τις
ηπείρους, λαμβάνοντάς από την Αγγλία το βραβείο του ιδρύματος της Πριγκίπισσάς
Diana, The Diana Award. Το πάθος της και η αποστολής της είναι η ισότιμη πρόσβαση
στην ποιοτική
μάθηση για όλα τα παιδιά, καθώς και η δημιουργία Νέου
Παραδείγματος στην Παγκόσμια Παιδεία με έμφαση στην διεύρυνση της
του
Νου, την καλλιέργεια της ευφυίας της καρδίας και στην εφαρμογή της κοινωνικής
ερμηνείας της Κβαντομηχανικής θεωρίας στην ζωή, για μία Νέα Γη Ειρήνης, Αγάπης,
Βιωσιμότητας και Ευημερίας για Όλους.

SOS4love Project της 3Dlexia Cosmos
To παγκόσμιο SOS4LoveProject (www.sos4loveproject.org) είναι πρωτοβουλία της αστικής
μη κερδοσκοπικής 3DlexiaCosmos NPO (www.3dlexiacosmos.com) της Προέδρου,
βραβευμένης εκπαιδευτικού Κα. Αγγελική Παππά και των μαθητών του ‘i love dyslexia’ EFL
school. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ανθρωπιστικό project, που ξεκινά από την Ελλάδα, στο

οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί μέσω βιωματικών δράσεων δρουν στον άξονα των 17 Στόχων
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ (#SDGs). Όχημα τους η Παιδαγωγική
της Αγάπης (#Pedagogy4Love), όπως ορίζεται από τον Αριστοτέλη: ‘Το να εκπαιδεύεις το
πνεύμα, χωρίς την καρδιά, δεν εστί Παιδεία’, η καλλιέργεια της οποίας αποτελεί επιτακτική
ανάγκη για Ειρήνη και Ευημερία στον κόσμο. Στόχος του SOS4Love Project είναι να ενωθούν
όλα τα κράτη ως ΕΝΑ στην επίτευξη της βιωσιμότητας στον πλανήτη, μέσω της ενδυνάμωσης
των νέων ενεργοποιώντας τους στους 17 Στόχους της Βιωσιμότητας με την παράλληλη
έμφασή στο μήνυμα για την επιτακτική ανάγκη Παιδείας για την Ειρήνη, Ευημερία και Αγάπη
στον κόσμο για όλους. Η επίσημη ανακοίνωσή του σε διεθνές επίπεδο πραγματοποιήθηκε στον
ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της Geneva Peace Week 2017 στην εκδήλωση της 3Dlexia Cosmos και
της Biopolitics International Organization, μέσα από τη φωνή ενός μαθητή με δυσλεξία της
κας Παππά. Μέχρι τώρα το Ιmpact του SOS4Love Project ενώνει πάνω από 640.000 μαθητές
από 65 χώρες και όλες την Ηπείρους σε δράσεις Αγάπης για τους 17 στόχους, με τη στήριξη
των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Αργεντινής, όπου τo εισήγαγαν σε όλα τα σχολεία των
κρατών τους, αλλά και μεγάλων οργανισμών όπως Microsoft Education USA και
προσωπικοτήτων όπως Κοσμοναύτες της ROSCOSMOS αναμεσά τους και ο Ποντιακής
καταγωγής Θεόδωρος Γραμματικόπουλος, αστροναύτες της NASA και επιφανείς παγκόσμιοι
επιστήμονες, καλλιτέχνες και αθλητές.
To SOS4Love Project έχει τιμηθεί με το βραβείο του ιδρύματος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα,
Diana Award, έχει το δικό του εκπαιδευτικό App με τεχνολογία επαυξημένης
πραγματικότητας SOS4Love Goes to Space SDGs, ενώ είναι το 1ο Project παγκοσμίως στους
17 Στόχους Βιωσιμότητας του ΟΗΕ που ταξιδεύει με το όχημα MARS ROVER Perseverance
της ΝASA για το διάστημα.

Σκοπός και Αποστολή της 3Dlexia Cosmos NGO:
Αποστολή της 3Dlexia Cosmos, με ιδρύτρια και Πρόεδρο την παγκοσμίως βραβευμένη
καινοτόμο παιδαγωγό κα. Αγγελική Παππά, είναι η διεύρυνση και η διάχυση της
επιστημονικής, εφαρμοσμένης παιδαγωγικής έρευνας, των ανθρωπιστικών δράσεων και της
καινοτόμου εκπαιδευτικής πράξης της 3Dlexia Method for English και 3Dlexia Paradigm για
μαθητές με ή χωρίς δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ενδυναμώνοντας την ισότιμη
πρόσβαση στην ποιοτική παιδεία σε μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Οι παγκοσμίως αναγνωρισμένες καινοτόμες Μέθοδοι διδακτικής της 3Dlexia Cosmos είναι
πνευματικά δημιουργήματα της Προέδρου, βραβευμένης Εκπαιδευτικού-Ερευνήτριας κας.
Αγγελική Παππά. Όραμα της 3Dlexia Cosmos είναι η καλλιέργεια ενός Νέου Παραδείγματος
Καινοτόμου, Ολιστικής, Μετασχηματίζουσας Παιδείας, του 3Dlexia Paradigm, ενώνοντας την
Αρχαιά Ελληνική Σκέψη με την επιστημονική βάση στις νέες έρευνες για την ευφυΐα της
καρδίας, τις ηθικές και κοινωνικές παραμέτρους της Κβαντομηχανικής θεωρίας στην κοινωνία
και τη διεύρυνση της συνειδητότητας, στηρίζοντας την ισότιμη, ποιοτική πρόσβαση στη
μάθηση προς όλους και συμβάλλοντας στο σχηματισμό μιας Νέας Γης Βιωσιμότητας, Ειρήνης

και Ευημερίας στον 21ο αιώνα. Για τους σκοπούς αυτούς σχεδιάστηκε ένας πλούτος δράσεων
όπως το SOS4Love Project για τους 17 στόχους Βιωσιμότητας του ΟΗΕ, που ενεργοποιούν
και ενδυναμώνουν μαθητές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και στους πολίτες της Ελληνικής και
της παγκόσμιας κοινότητας.

Περιγραφή και σκοπός του “i love dyslexia” EFL School:
To “i love dyslexia” EFL school (ILD) αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό διεθνώς απόλυτα
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό και μέθοδο εκμάθησης των Αγγλικών ως ξένη
γλώσσα για μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές διαφορετικότητες. Το ILD αναδείχτηκε
στους 10 κορυφαίους καινοτόμους οργανισμούς στην Ελλάδα και αποτελεί το μοναδικό
οργανισμό που διακρίθηκε στον τομέα της παιδείας για το 2015, στον καθιερωμένο
διαγωνισμό της Eurobank και του ΣΕΒ «Η Ελλάδα Καινοτομεί. Η ιδρύτρια του αλλά και
επιστημονικά υπεύθυνη κ. Αγγελική Παππά έχει αναδειχτεί στους 2 φορές στους 50
κορυφαίους εκπαιδευτικούς του Κόσμου, μέσω του θεσμού του Global Teacher Prize, το
βραβείο του 1ος Εκατομμύριου δολαρίων ‘Νόμπελ’ των Εκπαιδευτικών, 2016 και 2017,
αναμεσά στα πολυάριθμα βραβεία της για την καινοτόμο Μέθοδο της 3Dlexia 4English και
3Dlexia Paradigm, που έχει διδάξει σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως και εφαρμόζεται σε
πάνω από 500.000 παιδιά στην Δημόσια Παιδεία της Αργεντινής. Το ‘I love dyslexia’ EFL
school παρουσιάζεται επισήμως στο report του OOΣΑ ‘Teaching for the Future΄, 2018,
chapter 1. Απώτερος στόχος του ILD είναι η αποστιγματοποίηση του χαρισματικού
εγκέφαλου με δυσλεξίας και 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.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: Λένα Ρούσσου, Γραμματέα
Διεύθυνσης ΙLD Τ: 210 6082147 Ε: info@ilovedyslexia.gr

