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Η Ελληνίδα Εκπαιδευτικός Αγγελική Παππά, στη Λίστα με τους 1ους
Υποψήφιους Πολίτες Αστροναύτες στην Ιστορία της
Ανθρωπότητας, που θα ταξιδέψουν στο Διάστημα!
H Ελληνίδα Καινοτόμος, εκπαιδευτικός Αγγελική Παππά, που υπήρξε επι 2 επισύναπτα έτη
Υποψήφια για το ‘’Nobel’ των εκπαιδευτικών, το βραβείο του 1ος εκατομμύριου δολαρίων
Global Teacher Prize, συμπεριλήφθηκε στην 1η ομάδα στην Ιστορία της Ανθρωπότητας των
500 Υποψήφιων Πολίτων Αστροναυτών από όλη τη Γη, για ένα ταξίδι στο Διάστημα,
εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Ο Οργανισμός SPACE FOR HUMANITY, USA έχει ως στόχο να δώσει πρόσβαση στο διάστημα
σε ανθρώπους που με το έργο τους ενώνουν την έννοια του διαστήματος με δράσεις στους
17 στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ για μια Γη Ειρήνη, Αγάπης και Βιωσιμότητάς . Η Ελληνίδα
Εκπαιδευτικός κα. Παππά επιλέχθηκε με βάση το παγκόσμιο ανθρωπιστικό έργο της, στα
πλαίσια του οποίου προωθείται το Διάστημα, οι κοινωνικές εκφάνσεις της Επιστήμης της
Θεωρητικής Φυσικής, των Νευρο-επιστήμων, της συνειδητότητας του Νου αλλά και οι
νέες έρευνες για την ‘ευφυΐα’ της Καρδίας, μέσω του Ανθρωπιστικού Προγράμματος του
μη κερδοσκοπικού οργανισμού 3Dlexia Cosmos, SOS4love project, με δράσεις στους 17
στόχους του ΟΗΕ, και την καινοτόμο παιδαγωγική Μέθοδο 3Dlexia Paradigm για τη
Βιωσιμότητά του Πλανήτη. Το SOS4love Project το ξεκίνησαν οι μαθητές με Δυσλεξία της
Κυρίας Παππά στον ΟΗΕ το 2017, προωθώντας την ποιοτική και ισότιμη πρόσβαση στη
εκμάθηση των Αγγλικών ως ξένη, παγκόσμια Γλώσσα για Όλους του μαθητές, χωρίς
αποκλεισμό στην επιτυχία για εκατομμύρια μαθητές με δυσλεξία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
Η Κύρια Παππά επιλέχθηκε αναμεσά από 3700 συμμετέχοντες από 100 έθνη πολύ υψηλής
ανταγωνιστικής κλίμακας, καθώς οι περισσότεροι προέχονται από διαστημικές εταιρείες,
μεγάλους παγκόσμιους οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται
στα πεδία της Αστροφυσικής, διαστημικής και αντιστοίχων επιστήμων. Η ιδια συνεραγζεατι
με αστοναυετς της NASA Η επόμενη φάση του Διαγωνισμού είναι προγραμματισμένη το
Δεκέμβριο του 2020, ενώ οι πρώτοι πολίτες αστροναύτες αναμένεται να ταξιδέψουν στο
διάστημα το 2021, ανάλογα με την ετοιμότητά των διαστημικών εταιριών που συνεργάζεται
το ‘Space for Humanity’, όπως η Virgin Galactic του δυσλεκτικού Richard Branson,και η Blue
Origin του Jeff Bezos. Μετά το διαστημικό ταξίδι, οι πολίτες αστροναύτες σε συνεργασία με
το Space for Humanity θα εργαστούν εντατικά στο ανθρωπιστικό τους έργο για μεγαλύτερο
κοινωνικό αντίκτυπο, μεταφέροντας τη μοναδική αυτή βιωματική εμπειρία ζωής σε όσο τον
δυνατόν περισσότερους πολίτες, που θα εμπνευστούν ώστε να εργαστούν συλλογικά για μια
βιώσιμη γη Φωτός και Ειρήνης.
Σε περίπτωση που η Κα. Παππά βρεθεί στους τελικούς Υποψήφιους για το Διάστημα του
Space for Humanity, θα είναι η 1η Ελληνίδα που θα ανέβει στο διάστημα στην ιστορία της
χωράς.

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
παιδαγωγικό αλλά και το ανθρωπιστικό της έργο μέσω του SOS4Love Project που
ξεκίνησε στον ΟΗΕ, έχει εισαχθεί σε πάνω από Μισό Εκατομμύριο Μαθητές στη
Δημόσια Εκπαίδευση της Αργεντινής και της Κύπρου, και είναι διαδεδομένο σε
περισσότερες από 65 χώρες, 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
συνειδητότητας 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.

Λίγα Λογία για το 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.

