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ολιστική διδακτική 
ξένης γλώσσας

και δυσλεξία



Θεματολογία βιωματικής εκπαίδευσης
Η εξειδικευμένη εκπαίδευση έχει διαμορφωθεί, έτσι ώστε να εφοδιάζει τους καθηγητές με:

∞ βιωματική κατανόηση της φύσης ενός εγκεφάλου με δυσλεξία

∞ πρακτικές και συγκεκριμένα παραδείγματα σε διαφορετικούς τομείς, όπως φωνολογική ενημερότητα, ανάγνωση, 
γραφή, σύνταξη, κατανόηση κειμένου, γραμματική, εκμάθηση λεξιλογίου, προφορικά.

Αυτό το διήμερο πρόγραμμα βασίζεται στην έρευνα και στις πρακτικές 

∞ της πρότυπης ολιστικής 3Dlexia Μethod
η οποία δημιουργήθηκε από την Αγγελική Παππά και με μεγάλη επιτυχία εφαρμόζεται στον βραβευμένο 
εκπαιδευτικό οργανισμό ‘i love dyslexia’. Οι αρχές της μεθόδου βασίζονται στο συνδυασμό γνωσιακής 
νευροεπιστήμης, τεχνολογίας και τέχνης, καθώς και στην εμπλοκή πνεύματος, ψυχής και σώματος κατά τη διάρκεια 
της μάθησης.

∞ των Orton-Gillingham
οι οποίες είναι εγκεκριμένες από το International Dyslexia Association και την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα 
και υποδεικνύουν ότι για το μάθημα των Αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
χρειάζονται:

 α. διδασκαλία με μεγάλη έμφαση στη γραφοφωνημική  αντιστοίχιση 

 β. πολυαισθητηριακές μεθόδους που βοηθούν στο σχηματισμό νοερής εικόνας των αφηρημένων λεκτικών  
  πληροφοριών, μέσω μη γλωσσικών αναπαραστάσεων.

 γ. δεξιότητες μελέτης και μεταγνωστικές τεχνικές, για αυτοματοποιημένη χρήση των γλωσσικών κανόνων.

η εκπαίδευση αυτή εμπεριέχει διδασκαλία τεχνικών και πρωτογενές υλικό, 
που εφαρμόζονται αποκλειστικά στο i love dyslexia.

* Τα παραδείγματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίδονται με βάση την αγγλική γλώσσα και προσαρμόζονται 

στις υπόλοιπες ξένες γλώσσες.
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τι κάνουν οι κορυφαίοι καθηγητές παγκοσμίως και με ποιόν τρόπο

10&11 ιουνίου 2017
10.00 - 17.00 (πρόγραμμα 14 hrs.)



μeet the Mentor: CEO ‘i love dyslexia’, 1st & only globally 
for holistic EFL and dyslexia, President ‘3Dlexia Cosmos NPO’

∞ Πρέσβειρα Παιδείας της Ελλάδος για το Ίδρυμα Varkey

∞ στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς στον κόσμοGlobal Teacher Prize 2016 & 2017
 επονομαζόμενο ως το ‘Νόμπελ των εκπαιδευτικών’

∞ Επικεφαλής της ‘ομάδας εγγραμματισμού’ όλων των διακριθέντων εκπαιδευτικών
 στο Global Teacher Prize, σε συνεργασία με το Harvard University, Graduate School of Education 

∞ στους 3 φιναλίστ των Study UK Alumni Awards by British Council, 
 Κατηγορία ‘Επιχειρηματικότητα’ - Ελλάδα 

∞ Επιστημονικός συνεργάτης Folkuniversitetet-Uppsala  

∞ ‘i love dyslexia’, στους 10 καινοτόμους οργανισμούς της Ελλάδας-2015 
 ‘Η Ελλάδα Κανοτομεί!’, Eurobank & ΣΕΒ

∞ ILD, υποψήφιο για UNESCO Hamndan Prize από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

Η Αγγελική Παππά είναι καθηγήτρια Αγγλικών/Ειδική Παιδαγωγός με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές 
στην ομαλή ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη του σχολείου. Είναι Ιδρύτρια 
και Επιστημονικά Υπεύθυνη του «i love dyslexia» (ILD), του πρώτου και μοναδικού διεθνώς απόλυτα εξειδι-
κευμένου εκπαιδευτικού οργανισμού ολιστικής εκμάθησης Αγγλικών για μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές 
διαφορετικότητες και Πρόεδρος του 3DlexiaCosmos NPO. Παράλληλα, είναι ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια εκ-
παιδευτικών σε projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Folkuniversitetet στην Ουψάλα και τα 
τελευταία οκτώ έτη εκπαιδεύει σε εθελοντικό επίπεδο εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, έχει εκπαιδεύσει σε εθελοντικό επίπεδο τους σχολικούς συμβούλους Αγγλικής 
γλώσσας στο Υπουργείο Παιδείας και παρέχει εθελοντικό έργο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η Αγγελική 
Παππά συμμετέχει ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις Tedx, σε διεθνή συνέδρια όπως στο 2ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο για την Εφηβική Ιατρική και την Παιδοψυχολογία, όπου παρουσίασε την καινοτόμα μέθοδο του ILD 
λαμβάνοντας βεβαίωση αναγνώρισης, και σε εκδηλώσεις, όπως αυτή του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών 
Επιστημόνων-HAPSc με τίτλο “Educating for Peace” κατά τη διάρκεια της “Geneva Peace Week” στο Palais de 
Nations-ΟΗΕ.   Επιπλέον, έχει συγγράψει ακαδημαϊκά εγχειρίδια στο πεδίο της διδασκαλίας των Αγγλικών ως 
ξένη γλώσσα και τη δυσλεξία, ενώ σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει διδάξει το 
μάθημα «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής. Ακόμη, έχει επιτελέσει 
Διευθύντρια Ειδικής Αγωγής (SENCO) και Σύμβουλος Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες σε ελληνικό ιδιωτικό 
εκπαιδευτήριο, ενώ έχει συνεργαστεί με διάφορους φορείς (Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Harvard, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολικοί Σύμβουλοι κ.α.).                                                                                   

Το έργο της έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Ελληνική Εθνική 
Επιτροπή για την UNESCO, η οποία έθεσε το «i love dyslexia» υποψήφιο για το UNESCO-Hamdan Prize 2015, 
τον 3ο Διαγωνισμό ‘H Ελλάδα Καινοτομεί!’ (το ILD στους 10 καινοτόμους οργανισμούς της Ελλάδας, μοναδικό 
στον τομέα της παιδείας) και έχει λάβει πολυάριθμες τιμητικές διακρίσεις, όπως από την κ.Μαριέττα Γιαννάκου, 
πρώην Υπουργό Παιδείας και Πρόεδρο της Επιτροπής των Education Business Awards 2016, καθώς και από 
τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε), του οποίου ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος. Επιπρο-
σθέτως, είναι μέλος του Rotary Club, καθώς και πολλών εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η Αγγελική Παππά 
διακρίθηκε επί δύο συναπτά έτη (2016 & 2017) στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς στον κόσμο στο Global 
Teacher Prize και είναι Πρέσβειρα Παιδείας της Ελλάδος για το Ίδρυμα Varkey, κατέχοντας τον ηγετικό ρόλο 
στην ομάδα των Varkey Teacher Ambassadors για θέματα εγγραμματισμού σε συνεργασία με τον Dr. Reimers, 
Harvard University-Graduate School of Education. Eπίσης, διακρίθηκε στους φιναλίστ της κατηγορίας «Επιχει-
ρηματικότητα» για την Ελλάδα των Study UK Alumni Awards 2017, τα οποία διοργανώθηκαν από το Βρετανικό 
Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Τέλος, έχει αναπτύξει πλούσια εθελοντι-
κή δράση όσον αφορά το προσφυγικό ζήτημα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του μηνύματος της επιτακτικής 
ανάγκης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας το κίνημα #NoLostGeneration και την έκκληση 
#WithRefugees μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων και της πρωτοβουλίας δημιουργίας ψηφιακών τάξεων 
σε δομές φιλοξενίας προσφύγων.



Κατόπιν της κατάθεσης παρακαλείσθε να αποστείλετε τον αριθμo καταθετηρίου μέσω e-mail στο info@ilovedyslexia.gr 
ή μέσω fax στο 210 6851 703 αναγράφοντας σε αυτό το ονοματεπώνυμό σας.

∞ ημερομηνίες διεξαγωγής
 10 & 11 Ιουνίου 2017 
 10:00 – 17:00 (πρόγραμμα 14 ωρών)

∞ τόπος
 i love dyslexia
 αγίας παρασκευής 107 & πλαστήρα 2 - 1ος όροφος
 Χαλάνδρι - στάση        αγία  παρασκευή

∞ προαπαιτούμενα παρακολούθησης εκπαιδεύσεων α' επιπέδου
 - υποβολή βιογραφικού σημειώματος
 - πιθανή συνέντευξη με την Επιστημονική Υπεύθυνη του i love dyslexia - Αγγελική Παππά

∞ κόστος
 - 290€ early bird application για δηλώσεις συμμετοχής έως και 14/05
 - 350€ για δηλώσεις συμμετοχής από 15/05 έως 07/06
 - ειδικές τιμές για ομάδες άνω των 4 ατόμων

∞ διαδικασία συμμετοχής
 βήμα.01 συμπληρώνετε και αποστέλνετε τη δήλωση συμμετοχής μαζί με το βιογραφικό σας στη γραμματεία του 
  i love dyslexia (βλ. δήλωση συμμετοχής)
 βήμα.02 θα λάβετε επιβεβαιώση κράτησης από τη γραμματεία του i love dyslexia, μέσω e.mail ή τηλεφωνικώς
 βήμα.03 με την επιβεβαίωση κράτησης θέσης, καταθέτετε την προκαταβολή με τους τρόπους που αναγράφονται 
  παρακάτω
 βήμα.04 η εξόφληση του υπολοίπου πραγματοποιείται έως και μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της  
  εκπαίδευσης

∞ τρόπος πληρωμής
 προκαταβολή
 Η κράτηση της θέσης για την εκπαίδευση εξασφαλίζεται με την κατάθεση προκαταβολής 100€ στον παρακάτω τραπεζικό   
 λογαριασμό του i love dyslexia

 εξόφληση
 Η εξόφληση του υπολοίπου πραγματοποιείται είτε στα γραφεία του ‘i love dyslexia’ είτε με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό  
 λογαριασμό. 

 Eurobank: 00260268430200590748 (δικαιούχος Αγγελική Παππά και Δημήτρης Ντόκορος) 
 ιβαν:GR7002602680000430200590748

Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, για early bird application το αργότερο έως τις 
17/05/2017, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής από 15/05/2017 και μετά, η κατάθεση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το 
αργότερο έως τις 08/06/2017. Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένων θέσεων και αυξημένης ζήτησης, θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας καταβολής της προκαταβολής. Σε περίπτωση κατάθεσης της προκαταβολής, ενώ 
έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις της εκπαίδευσης, προβλέπεται η επιστροφή του ποσού μετά τη λήξη της.

Κατόπιν της κατάθεσης παρακαλείσθε να αποστείλετε τον αριθμό καταθετηρίου μέσω e-mail στο info@ilovedyslexia.gr ή 
μέσω fax στο 2102106851703 αναγράφοντας σε αυτό το ονοματεπώνυμό σας.

∞ ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας! 


