ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για το Μεγάλο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΥ
Ομάδα Χαρισματικών Νέων με Δυσλεξία
Εκπροσωπώντας το SOS4Love Project!
www.sos4loveproject.org
www.3dlexiacosmos.com
H Νίκη Ήρθε από τη Δυσλεξία με τη Δύναμη της Αγάπης!
Μια ομάδα πέντε νέων με το χαρισματικό εγκέφαλο της δυσλεξίας, αναμεσά τους
και μια νεαρή μαθήτρια με κινητικές δυσκολίες που εκπροσωπούν το εμπνευσμένο
SOS4Love Project «για μια Παιδεία χωρίς αποκλεισμούς», είναι οι φετινοί Νικητής
για την Ελλάδα για το σπουδαίο Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου! Το SOSLove
Project ξεκίνησε το 2017 από μια ομάδα μαθητών με δυσλεξία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στον ΟΗΕ στο Εvent της 3Dlexia Cosmos και Biopolitics
International Organization στην Εβδομάδα Ειρήνης στον Κόσμο στη Γενεύη, με
εκπρόσωπο τον μαθητή Βασίλη Μπουμπή με καταγωγή από τα Χανιά Κρήτης. Οι
νέοι του SOS4love Project, τα αρχικά του οποίου σημαίνουν Students Organise
Solutions, θέλησαν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια πρωτοβουλία Νέων από την
Ευρώπη και όλο τον Κόσμο, που επιδιώκει να οργανώσει λύσεις-δράσεις που να
συνάδουν με το Όραμα της Υψηλής Αγάπης και την Ειρήνη στη Γη, υλοποιώντας
τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για έναν Κόσμο Αγάπης, μέσα από την Παιδεία της
Καρδίας και του Πνεύματος. Πρωταρχικής σημασίας για το σχέδιο του SOS4Love
Project
είναι η επιτακτική ανάγκη για συμπεριληπτική παιδεία χωρίς
αποκλεισμούς ή και στιγματισμό της διαφορετικότητας.
Έλληνες Μαθητές με Δυσλεξία, Πρεσβευτές του SOS4Love Project,
Δημιουργοί της Παιδείας που Αλλάζει τον Κόσμο!
Η πρωτοβουλία του SOS4Love Project των «διαφορετικά χαρισματικών» νέων της
Ελλάδας, αναφέρει στην ανακοίνωση του το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες συχνά ξεχασμένων και
υποβαθμισμένων μαθητών/νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες, όταν τους δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους,
καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες τους. Τους τοποθετεί δε, ως πρωταγωνιστές
στη συλλογική προσπάθεια βελτίωσης στη ζωή στον πλανήτη.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλμομάγνου για τη Νεολαία: από τη Nίκη στην
Ελλάδα, στη Τελετή για τους Νικητες Ευρώπης στο Άαχεν
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία διοργανώνεται κάθε χρόνο
στις αρχές της άνοιξης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς
Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, που εδρεύει στη Γερμανία. Απονέμεται για
πρωτοβουλίες που πραγματοποιούν νέοι άνθρωποι, ηλικίας μεταξύ 16 και 30
ετών, που προάγουν την κατανόηση, προωθούν την ανάπτυξη μιας κοινής
ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης, και παρέχουν απτά παραδείγματα
συμβίωσης των Ευρωπαίων ως μια κοινότητα, με έργα ισχυρής ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας διάστασης. Οι εκπρόσωποι των 28 εθνικών σχεδίων που διακρίθηκαν
στη χώρα τους, επιλέγονται για την τελική φάση του διαγωνισμού και
προσκαλούνται στην τελετή απονομής του Βραβείου στο Άαχεν ή σε μια από τις
έδρες του ΕΚ, όπου θα ανακηρυχθούν οι τρεις νικητές Ευρώπης, οι οποίοι
λαμβάνουν χρηματικό έπαινο για την περεταίρω ανάπτυξη του σχεδίου τους.
Τι Θα Γίνει Αν Κερδίσει στo Aachen το Ελληνικό SOS4Love Project
Ένας εκπρόσωπος από κάθε έναν από τους 28 εθνικούς νικητές,
προσκαλείται στο Άαχεν για να παρευρεθεί σε σειρά εκδηλώσεων, μεταξύ
άλλων και του φημισμένου Βραβείο Καρλομάγνος, που απονέμεται κάθε
χρόνο στο Άαχεν της Γερμανίας, σε άτομα/Ηγέτες για τη συνεισφορά τους
στην ιδέα της Ευρώπης και στην ειρήνη στην περιοχή, όπου μεταξύ των
Νικητών είναι ο Αντόνιο Γκουτέρες, ο Μπίλ Κλίντον, ο Εμμανουέλ Μακρόν
και ο Πάπας Φραγκίσκος. Την ίδια μέρα γίνεται και η τελετή απονομής του
Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία, η οποία πραγματοποιείται πάντα δύο
μέρες πριν από την ημέρα της Αναλήψεως, δηλαδή την ημέρα απονομής του
φημισμένου Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν. Τα βραβεία για τα τρία
καλύτερα σχέδια του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία θα απονεμηθούν από
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπους του Ιδρύματος του
Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου.
Το σχέδιο SOS4Love Project σε περίπτωση νίκης στην Ευρώπη, πέρα από το
χρηματικό έπαθλο, θα λάβει περεταίρω μεγάλη προβολή από τα μέσα
ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ιδρύματος και η διαμονή των
εκπροσώπων του στο Άαχεν, θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με
άλλους δυναμικούς νέους με τις ίδιες αντιλήψεις αλλά και μεγάλους Ηγέτες από
όλη την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν επαφές με αυτούς, ενώνοντας τους σε μια
πλατφόρμα όπου μπορούν να μοιραστούν το όραμά τους για την Ευρώπη και τον
Κόσμο, ενώπιον των Μεγαλύτερων Ευρωπαίων Ηγετών.

Περιγραφή: Το Παγκόσμιο SOS4Love Project
To παγκόσμιο
SOS4LoveProject
(www.sos4loveproject.org)
είναι
πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής
3Dlexia Cosmos
(www.3dlexiacosmos.com) με Προέδρο τη βραβευμένη εκπαιδευτικό και
εφευρέτη Κα. Αγγελική Παππά και μιας ομάδας μαθητών με το
χαρισματικό εγκέφαλο της Δυσλεξίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
που η ίδια συντονίζει. Πρόκειται για ένα μεγάλο παγκόσμιο ανθρωπιστικό
project που ξεκινάει από την Ελλάδα και τα αρχικά του ‘SOS’ εμπεριέχουν
το Students Organize Solutions, καθώς οι μαθητές με τη στήριξη των
εκπαιδευτικών από όλο τον κόσμο, μια φόρα το χρόνο και για 4
εβδομάδες, δρουν στον άξονα των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ (SDGs), αλλά και σε ανεξάρτητες δράσεις του
SOS4love κατά τη διάρκεια κάθε χρονιάς. Όχημα και Αποστολή τους είναι
η Παιδεία χωρίς αποκλεισμούς και η Παιδαγωγική της Αγάπης
#Pedagogy4Love στη Γη, 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.
ΣΤΟΧΟΣ 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 έμφασή στην επιτακτική ανάγκη
Παιδείας χωρίς αποκλεισμούς για όλους, υπηρετώντας την Ειρήνη, την
Δημοκρατία, την Υψηλή Αγάπη και την Αυτογνωσία για μια Νέα Γη Φωτός.
OΡΑΜΑ του SOS4Love Project
είναι να ενδυναμωθούν οι μαθητές διεθνώς, οι μελλοντικοί world leaders,
να αναπτύξουν παγκόσμια συνείδηση, να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής
για τον 21ο αιώνα μέσα από δράσεις αλληλεγγύης στους 17 στόχους
βιωσιμότητας, και ενωμένοι να γίνουν Πρεσβευτές θετικών αλλαγών.
Ταυτόχρονα, μέσα από τις δράσεις τους ενδυναμώνουν το μήνυμα για την
αναγκαιότητα Συμπεριληπτικής Παιδείας που καλλιεργεί τις Αξίες, το

Ήθος, τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικουμενική μορφή
της ανιδιοτελούς Αγάπης και της Ειρήνης που ξεκινά από την αυτογνωσία,
ως τη μονή λύση για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν το σύγχρονο
Κόσμο.
Η επίσημη έναρξη του SOS4love Project σε διεθνές επίπεδο
πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της Geneva Peace
Week 2017 στην εκδήλωση της 3Dlexia Cosmos και της Biopolitics
International Organization με τη συμμέτοχη του Υπουργού Παιδείας της
Κύπρου Κώστα Καδή, μέσα από τη φωνή του μαθητή Βασίλη Μπουμπή με
δυσλεξία, ο οποίος αν και αποκλεισμένος μαθησιακά από την εκμάθηση
της Αγγλική Γλώσσας στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο, κατάφερε να
κατακτήσει την απαραίτητη δεξιότητα ζωής των Αγγλικών με τη στήριξη
της κυρίας Παππά, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ως
χρήσιμος παγκόσμιος πολίτης, με διεθνή φωνή, σκέψη και καρδιά. Το
έργο του Βασίλη Μπουμπή, συνέχισε ο μαθητής με δυσλεξία Μάριος
Θωμέας στον ΟΗΕ το 2020, σε νέο event της 3Dlexia Cosmos, με συμμετοχή
του Υπουργού Παιδείας της Αργεντινής, Τucuman και την Αστροναύτη της
NASA, Dorothy Metcalf Lindenburger. Στα 4 χρονιά δυναμικής πορείας του
το SOS4love Project, μέσα από τη ψηφιακή του εφαρμογή με τεχνολογία
επαυξημένης πραγματικότητας ‘SOS4love Goes to Space for SDGs, που
βοηθά με ευφάνταστο τρόπο οι νέοι να ανακαλύψουν το πώς μπορούν να
βοηθήσουν τη ζωή στη γη με τη δύναμη του διαστήματος, αλλά και τη
στήριξη της Microsoft Education USA και των Κυβερνήσεων Kύπρου και
Αργεντινής, έχει ενεργοποιήσει και αγγίξει πάνω από 1 Εκατομμύριο
Νέους και Πολίτες στους 17 στόχους σε 135 χώρες! Εξέχουσες
προσωπικότητες του χώρου των επιστημών, του αθλητισμού, των
γραμμάτων και των τεχνών όπως η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός και
ακτιβίστρια Charlize Theron, ο Dr. Hans Joachim Schellnhuber, ο πιο
επιφανής επιστήμονας στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής παγκοσμίως
σύμβουλος για το περιβάλλον της Angela Merkel και του Pope Francis,

αλλά και η ενεργή ομάδα των Κοσμοναυτών της ROSCOSMOS, έχουν
επισήμως προσωπικά επικυρώσει το SOS4love Project. Οι νέοι που
ξεκίνησαν το SOS4Love Project έχουν τιμηθεί με το βραβείο του ιδρύματος
της Πριγκίπισσας Νταϊάνα στη Αγγλία, Τhe Diana Award, ενώ η
συντονίστρια του προγράμματος Κα. Παππά, με κίνδυνο ζωής, το 2020
βρέθηκε σε σχολεία καταφύγια βομβαρδισμών στην εμπόλεμη ζώνη του
Sderot στο Ισραήλ, ένα χιλιόμετρο από τη Γάζα, προκειμένου να ενώσει
μαθητές της Παλαιστίνης και του Ισραήλ με δράσεις του SOS4love Project,
έχοντας 12 δευτερόλεπτα για να προστατευθεί στο κοντινότερο
καταφύγιο σε περίπτωση βομβαρδισμού.

Αποστολή της 3Dlexia Cosmos
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 του SOS4love Project και των καινοτόμων
παιδαγωγικών Μεθόδων/Λύσεων της κας. Παππά 3Dlexia for English και
3Dlexia Paradigm για μαθητές με ή χωρίς δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές
ανάγκες. Στόχος η ενδυνάμωση στην ισότιμη πρόσβαση στην απαραίτητη
δεξιότητα της Αγγλικής ως ξένης, διεθνούς γλώσσας σε πάνω από 600
εκατομμύρια μαθητές με δυσλεξία παγκοσμίως, αλλά και η διεύρυνση της
Ποιοτικής και Ολιστικής Παιδείας του Μέλλοντος, για μια Νέα Γη Φωτός.
Οι παγκοσμίως αναγνωρισμένες καινοτόμες παιδαγωγικοί Μέθοδοι
διδακτικής και projects της 3Dlexia Cosmos είναι πνευματικά
δημιουργήματα της Προέδρου, βραβευμένης Εκπαιδευτικού-Ερευνήτριας
κας. Αγγελική Παππά. Ευρύτερο όραμα της 3Dlexia Cosmos είναι η
καλλιέργεια ενός Νέου Παραδείγματος Καινοτόμου, Ολιστικής,
Μετασχηματίζουσας Παιδείας, του 3Dlexia Paradigm της κας Παππά, που
από το 2021 διευρύνεται σε Εργαστήριο Εγγραμματισμού του Μέλλοντος
υπό την Αιγίδα της UNESCO Paris, ενώνοντας την Αρχαιά Ελληνική Σκέψη
του Πυθαγόρα, Αρίσταρχου, Πλάτωνα, Σωκράτη, Αριστοτέλη, με την
επιστημονική βάση των νέων ερευνών για την ευφυΐα της καρδίας, τις
ηθικές και κοινωνικές παραμέτρους της Κβαντομηχανικής θεωρίας στην
κοινωνία και τη διεύρυνση της παγκόσμιας συνειδητότητας. Το νέο αυτό
Παράδειγμα Παιδείας από την ύλη στην ενέργεια, ενδυναμώνει την ισότιμη,
ποιοτική πρόσβαση στη μάθηση προς όλους και συμβάλλει στο σχηματισμό
μιας Νέας Γης Βιωσιμότητας, Ειρήνης, Υψηλής Αγάπης και βαθιάς
Αυτογνωσίας στον 21ο αιώνα, με τον Άνθρωπο ως Δημιουργό της ζωής του
σε αρμονική ένωση με όλο τον πλανήτη και την κοσμική διάσταση. Για τους
σκοπούς αυτούς σχεδιάστηκε ένας πλούτος δράσεων όπως το SOS4Love
Project στους 17 στόχους Βιωσιμότητας του ΟΗΕ, που ενεργοποιούν και
ενδυναμώνουν νέους, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και στους πολίτες της
Ελληνικής και της παγκόσμιας κοινότητας σε δράσεις για ένα καλύτερο
κόσμο και μέλλον για όλους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
Λένα Ρούσσου, Γραμματέα Διεύθυνσης 3Dlexia Cosmos & I love dyslexia
EFL school
T: 21068357854, Τ: 210 6082147
Ε: info@3dlexiacosmos.com

