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«Η Σημασία των Διαπολιτισμικών Ικανοτήτων για την Προσωπική 
και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και 

Αλλαγές» 
Ο Οργανισμός Soros International Foundation, διοργάνωσε το 
Συνέδριο, στα πλαίσια του προγράμματος INCrEAsE (2019-1-RO01-
KA204-063872), στο Βίλνιους στις 9 Δεκεμβρίου 2021, το οποίο 
ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, με την παρουσία 120 
εκπαιδευτικών. 

Στο Συνέδριο πήραν μέρος, εκ μέρους της DIAN  ο κ Πάνος Μήλιος 
και η Λυδία Τσιγκάκου. 

Η διαδραστική παρουσίαση του Donaldas Duškinas με θέμα 
«Συνειδητή περιέργεια ή τι έμαθα διδάσκοντας παιδιά», καθήλωσε 

το κοινό, μετά τα εναρκτήρια λόγια των Edita Trečiokienė, Daiva Malinauskienė και Magda Iorga. 

Η ομιλία του Ισπανού Guillermo Mari Peris με θέμα «Η δέσμευση 
των δημόσιων πολιτικών για τη βελτίωση των διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα» έδωσε μια σαφέστερη προοπτική για τις 
υποστηριζόμενες δημόσιες πολιτικές σχετικά με το θέμα. 

Η Kristina Kudriašova από τον οργανισμό-διοργανωτή SIH, 
παρουσίασε τα αποτελέσματα του project και Πρακτικές 
Ασκήσεις για το κοινό του συνεδρίου, θέτοντας το πλαίσιο για τη 
συζήτηση που ακολούθησε. 

Το θέμα του πάνελ , με συντονιστή την Gileta Kierienė, ήταν «Η σημασία των διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: αναπτυξιακές 
προκλήσεις και αλλαγές». Οι ομιλητές  Fernando Benavente, Cintia Colibaba, Renata Žuk, Χριστιάννα 
Γιάγκου, Antonio Giordano και ο Πάνος Μήλιος απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. 

Η Emilija Latėnaitė-Bieliauskienė οργάνωσε και παρουσίασε μια διαδραστική άσκηση μαζί με το 
ακροατήριο, προτού ο Fernando Benavente ολοκληρώσει τη εκδήλωση. 

Εκ μέρους της DIAN, 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συντονιστή του συνεδρίου Daiva 
Malinauskienė και όλους τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή και την τήρηση 
των μέτρων που έχουν τεθεί για τη μη μετάδοση του Covid-19 από τη 
λιθουανική κυβέρνηση και γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα του έργου μας θα 
εκτιμηθούν από τους παρευρισκόμενους. 

Είμαστε ευχαριστημένοι από την εμπειρία που είχαμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, με την επιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου, παρά τις δυσκολίες της εποχής. 


