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Στη μέθοδο 3Dlexia Paradigm for English Language
by Prof. Aggeliki Pappa
ολιστική διδακτική ξένης γλώσσας & δυσλεξία *
από τη θεωρία στην πράξη:
τι κάνουν οι κορυφαίοι καθηγητές παγκοσμίως και με ποιόν τρόπο

Θεματολογία βιωματικής εκπαίδευσης
Η εξειδικευμένη εκπαίδευση έχει διαμορφωθεί, έτσι ώστε να εφοδιάζει τους καθηγητές με:
∞ βιωματική κατανόηση της φύσης (χαρίσματα και ανάγκες) ενός εγκεφάλου με δυσλεξία
∞ συγκεκριμένα πρακτικά παραδείγματα σε διαφορετικούς τομείς, όπως φωνολογική ενημερότητα, ανάγνωση,
γραφή, σύνταξη, κατανόηση κειμένου, γραμματική, εκμάθηση λεξιλογίου, προφορικά, όπως εφαρμόζονται στο
«i love dyslexia».

Αυτό το διήμερο πρόγραμμα βασίζεται στην έρευνα και στις πρακτικές
∞ της πρότυπης, καινοτόμου, ολιστικής και μετασχηματίζουσας Μεθόδου 3Dlexia Paradigm for English language
η οποία δημιουργήθηκε από την Αγγελική Παππά και με μεγάλη επιτυχία εφαρμόζεται στον βραβευμένο
εκπαιδευτικό οργανισμό ‘i love dyslexia’. Οι επιστημονικές αρχές της Μεθόδου βασίζονται στο συνδυασμό
γνωσιακής νευροεπιστήμης, τεχνολογίας και τέχνης, καθώς και στην εμπλοκή πνεύματος, ψυχής και σώματος κατά
τη διάρκεια της μάθησης.
Το 3Dlexia Paradigm και το ‘i love dyslexia’ παρουσιάζονται στο επίσημο Report του ΟΕCD -παρακλάδι του World
Economic Forum- (ΟΟΣΑ: Παγκόσμιος Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με τίτλο: Τeaching for
the Future, Chapter 1
https://www.oecd.org/education/teaching-for-the-future-9789264293243-en.htm.

Το 3Dlexia Paradigm εφαρμόζεται και στη Δημόσια Παιδεία της Αργεντινής στηρίζοντας πάνω από μισό
εκατομμύριο παιδιά.
Δείτε τον Παγκόσμιο Aντίκτυπο του 3Dlexia Paradigm:
https://www.youtube.com/watch?v=enr7SvKO_ug
https://www.youtube.com/watch?v=pCU56e2ntZM

∞ των γλωσσικών δεξιοτήτων στη ξένη γλώσσα όπως εκπαιδεύονται στο ‘i love dyslexia’
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
		 γραμματικής, γραπτής έκφρασης και δεξιοτήτων ζωής.
Η εκπαίδευση αυτή εμπεριέχει διδασκαλία τεχνικών και πρωτογενές υλικό,
που εφαρμόζονται αποκλειστικά στο βραβευμένο i love dyslexia 1o χώρο παγκοσμίως για αγγλικά και δυσλεξία.

* Τα παραδείγματα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης δίδονται με βάση την αγγλική γλώσσα και προσαρμόζονται
στις υπόλοιπες ξένες γλώσσες.

ΜEET THE MENTOR:
Aggeliki Pappa CEO ‘i love dyslexia’, 1st globally
for holistic EFL and dyslexia, President 3Dlexia Cosmos NPO
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∞ Δύο φορές στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς στον κόσμο
Global Teacher Prize 2016 & 2017,
το ‘Νόμπελ των εκπαιδευτικών’
∞ Νικήτρια Ευρώπης - Βritish Council UK - UK Alumni Awards,
Social Impact 2018
https://www.youtube.com/watch?v=7JSzMd6x8_4
∞ Στους 3 φιναλίστ των Study UK Alumni Awards by the British Council,
Κατηγορία ‘Επιχειρηματικότητα’ - Ελλάδα
∞ ‘i love dyslexia’, στους 10 κορυφαίους οργανισμούς της Ελλάδας-2015‘Η Ελλάδα Καινοτομεί!’,
Eurobank & ΣΕΒ
∞ Επιστημονικός συνεργάτης Folkuniversitetet-Uppsala -Birmingham University UK,
Ministries of Education of Argentina and Cyprus
∞ Δημιουργός του παγκόσμιου ανθρωπιστικού εκπαιδευτικού ‘SOS4 Love Project’ της
3Dlexia Cosmos NPO βραβευμένο με το βραβείο του ιδρύματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα #DianaΑward
∞ Επικεφαλής της ‘ομάδας εγγραμματισμού’ όλων των διακριθέντων εκπαιδευτικών
στο Global Teacher Prize, σε συνεργασία με τον Dr. Reimers, Harvard University, Graduate School
of Education
∞ ILD, υποψήφιο για to UNESCO Hamndan Prize από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
Η Αγγελική Παππά είναι καινοτόμος ειδική παιδαγωγός, καθηγήτρια αγγλικών, εκπαιδεύτρια καθηγητών, ομιλήτρια, ερευνήτρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Είναι Ιδρύτρια και CEO του ‘i love dyslexia’ (ΙLD) EFL School, του
πρώτου διεθνώς απόλυτα εξειδικευμένου εκπαιδευτικού οργανισμού ολιστικής διδασκαλίας των Αγγλικών ως
ξένη γλώσσα σε μαθητές με δυσλεξία και μαθησιακές διαφορετικότητες, και Πρόεδρος του 3Dlexia Cosmos
NPO για την καινοτομία στην παιδεία. Έχει δημιουργήσει την εκπαιδευτική μέθοδο ‘3Dlexia’ Paradigm - K12
και τα 3Dlexia MindMap (3DMs) digital tools. Επίσης, είναι η δημιουργός του παγκόσμιου ανθρωπιστικού
SOS4LoveProject, το οποίο παρουσιάστηκε στον ΟΗΕ με όραμα να ενώσει όλα τα έθνη, υποστηρίζοντας με
δράσεις τους #SDGs και το #Pedagogy4Love, στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί από
60 χώρες και όλες τις Ηπείρους. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, με το Υπουργείο Παιδείας της Αργεντινής, με το Folkuniversitetet-Uppsala, με το Kazan
Innovative University-Russia, Birmingham University-UK, και Harvard University-USA, ως Leader της Oμάδας
Eγγραμματισμού του Global Teacher Prize 2016-17, σε συνεργασία με τον Dr. Reimers, Graduate School of
Education. Τα εργαλεία της μεθοδολογίας 3Dlexia Paradigm εφαρμόζονται επισήμως στη Δημόσια
Εκπαίδευση της Αργεντινής βοηθώντας πάνω από μισό εκατομμύριο μαθητές, ενώ ο καινοτόμος εκπαιδευτικός οργανισμός ‘i love dyslexia’ παρουσιάστηκε στην επίσημη έκθεση του ΟΟΣΑ 2018 σε παγκόσμιο
επίπεδο. Συμμετέχει ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις του ΟΗΕ, σε TEdx και σε κορυφαία διεθνή συνέδρια
όπως το ‘Qudwa’ Abu Dhabi by the Prince Crown Court, το Global Education and Skills Forum-Dubai, Microsoft
Global Forum E2-Singapore κα. Έχει συμπεριληφθεί στο παγκόσμιο δίκτυο των Microsoft Education Experts
και έχει συγγράψει ακαδημαϊκά εγχειρίδια και παιδικά βιβλία. Το έργο της έχει αναγνωριστεί από το Ελληνικό
Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, τον Διαγωνισμό
της Eurobank και του ΣΕΒ ‘H Ελλάδα Καινοτομεί!’, τα Education Business Award, και διακρίθηκε στις 3 Γυναίκες
της Χρονιάς για την Ελλάδα στην κατηγορία ‘Επιστήμων’ (Beaute Magazine-Greece). Η Αγγελική Παππά διακρίθηκε στους 3 φιναλίστ για την Ελλάδα του Βραβείου ‘Επιχειρηματικότητα’ των UK Alumni Awards (2017) του
Βρετανικού Συμβουλίου. Είναι η Νικήτρια Ελλάδος του Βραβείου ‘Κοινωνικού Αντίκτυπου’ και Νικήτρια
Ευρώπης του Βραβείου ‘Κοινωνικού Αντίκτυπου’ των UK Alumni Awards (2018) του Βρετανικού
Συμβουλίου-British Council UK, το οποίο αναγνώρισε επισήμως το ILD ως τον πρώτο οργανισμό
διεθνώς στο πεδίο ειδίκευσής του, δίνοντας τη λύση σε 700 εκατομμύρια ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να ξεπεράσουν την πρόκληση της εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας. Το καινοτόμο
ILD παρουσιάστηκε στη Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο του εορτασμού των γενεθλίων της Βασίλισσας Ελισάβετ II, ενώ σε δημόσια συνάντησή της στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Κα. Παππά έλαβε
την Εμπιστοσύνη του Πρίγκιπα της Ουαλίας, Καρόλου για το καινοτόμο έργο της. Τέλος, έχει αναπτύξει
μακρόχρονη εθελοντική, ανθρωπιστική δράση υποστηρίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση μέσω της επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών αλλά και τα δικαιώματα των προσφύγων και ασθενών πληθυσμών,ενισχύοντας τα #SOS4Love
#Pedagogy4Love, #WithRefugges #SDGsLove.
Επί δύο συναπτά έτη (2016 & 2017) διακρίθηκε στους 50 Κορυφαίους Εκπαιδευτικούς στον Κόσμο αναμεσά
σε 22000 υποψηφιούς, στο Global Teacher Prize του Ιδρύματος Varkey, το επονομαζόμενο ως το ‘Νόμπελ των
Εκπαιδευτικών’.
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∞ ημερομηνίες διεξαγωγής
16 & 17 Νοεμβρίου 2019
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 12/10
- 350€ για δηλώσεις συμμετοχής από 13/10
- ειδικές τιμές για ομάδες άνω των 4 ατόμων
∞ διαδικασία συμμετοχής
βήμα.01 συμπληρώνετε και αποστέλλετε 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: 0026.0053.73.0200879034 (δικαιούχος I LOVE DYSLEXIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.)
ΙΒΑΝ:GR3902600530000730200879034
Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, για early bird application το αργότερο έως τις
12/10/2019, ενώ για δηλώσεις συμμετοχής από 13/10/2019 και μετά, η κατάθεση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
το αργότερο έως τις 06/11/2019. 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
Κατόπιν της κατάθεσης παρακαλείσθε να αποστείλετε τον αριθμo καταθετηρίου μέσω e-mail στο info@ilovedyslexia.gr
μέσω fax στο 210 6851703 αναγράφοντας σε αυτό το ονοματεπώνυμό σας.
ή μέσω fax στο 210 6851 703 αναγράφοντας σε αυτό το ονοματεπώνυμό σας.
∞ ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας!

