
Το πρόγραμμα αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το 
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Το IMMERSE είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 
από το Horizon2020 το οποίο στοχεύει στη 
χαρτογράφηση της ένταξης των παιδιών προσφύγων 
και μεταναστών στην Ευρώπη.



11 εταίροι από 6 χώρες: 3 Πανεπιστήμια με εξειδίκευση στη μετανάστευση και στις 
σπουδές παιδικής ηλικίας, 2 φορείς της δημόσιας διοίκησης με αρμοδιότητες στη 
μετανάστευση και στην εκπαίδευση, 3 Μ.Κ.Ο.  με επίκεντρο στα δικαιώματα του παιδιού, 
2 εταιρίες ειδικών στην κοινωνική καινοτομία και στην εμπλοκή ενδιαφερόμενων 
φορέων και 1 τεχνολογική εταιρία με εξειδίκευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Παπικό Πανεπιστήμιο Κομίγιας ICAI-ICADE | ΙΣΠΑΝΙΑ

Ζαμπάλα Σύμβουλοι Καινοτομίας | ΙΣΠΑΝΙΑ

INFODEF Ινστιτούτο Ανάπτυξης και 

Κατάρτισης | ΙΣΠΑΝΙΑ

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης | ΙΣΠΑΝΙΑ

IECISA Πληροφορική της Αγγλικής 

Αυλής  | ΙΣΠΑΝΙΑ

Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Κορκ | 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Save the Children Ιταλίας | ΙΤΑΛΙΑ

DOZ E.V. ∆ιεθνής | ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Active Citizen Europe | ΒΕΛΓΙΟ

Regional Directorate of 

Primary and Secondary 

Education of Crete | ΕΛΛΑ∆Α 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών 

Σπουδών | ΕΛΛΑ∆Α 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ IMMERSE



Ο κύριος στόχος του IMMERSE είναι να 
ορίσει μια νέα γενιά δεικτών για την 
ένταξη και για την κοινωνική και 
εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη.

Το IMMERSE στοχεύει να συμπεριλάβει 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (τα 
παιδιά και τις οικογένειές τους, ερευνητές, 
ΜΚΟ, διαμορφωτές πολιτικής, 
εκπαιδευτικούς ή ινστιτούτα μάθησης) στη 
διαδικασία συν-διαμόρφωσης και 
επικύρωσης ενός πίνακα δεικτών. Αυτό θα 
οδηγήσει σε δεδομένα, τα οποία 
αντανακλούν καλύτερα τις ιδιαίτερες 
ανάγκες και προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι ερευνητές του IMMERSE θα συλλέξουν 
και θα παρακολουθήσουν τα δεδομένα σε 
σχέση με τους επιλεχθέντες δείκτες για 
παιδιά ηλικίας 6- 18 ετών σε έξι 
ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Το 
IMMERSE θα αναπτύξει μια καινοτόμα 
λύση υποστηριζόμενη από την κατάλληλη 
τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας 
για τη συλλογή των δεδομένων 
(ενσωματωμένη πλατφόρμα) την 
οπτικοποίηση δεδομένων και την ανάλυση 
(πίνακας δεικτών).

ΣΤΟΧΟΙ 



Το IMMERSE στοχεύει να βελτιώσει την κοινωνική και 
εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων και 
μεταναστών στην Ευρώπη ώστε να προάγει τη 
διαμόρφωση ανοιχτών και συνεκτικών κοινωνιών.

Το IMMERSE έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια χορηγία του 
Προγράμματος Η2020 των 2,999,268 €:

Αριθμός αναφοράς Horizon 2020: 822536
Θέμα: Χαρτογράφηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων για παιδιά μετανάστες

Τύπος ∆ράσης: ∆ράσεις Έρευνας και Καινοτομίας

Το IMMERSE εκκίνησε το ∆εκέμβριο του 2018 και θα 
υλοποιηθεί σε 4 χρόνια έως το Νοέμβριο του 2022.

Το πρόγραμμα θα επιτύχει την αποστολή του μέσω τεσσάρων πυλώνων:

Καθορίζοντας 
νέες 
μεθόδους 
έρευνας και 
εργαλεία

Αναπτύσσοντας 
νέες τεχνολογικές 
λύσεις καθώς και 
μια μεθοδο 
συν-δημιουργίας 
με σκοπό να 
συμπεριληφθούν 
όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι 
φορείς.

Επηρεάζοντας τους 
ενδιαφερόμενους 
φορείς να 
υιοθετήσουν τις 
προτάσεις

∆ημιουργώντας και 
διαδίδοντας μια σειρά 
καλών πρακτικών και 
κατάλληλων πολιτικών 
προτάσεων για τη 
βελτίωση των 
συστημάτων ένταξης των 
παιδιών προσφύγων και 
μεταναστών στην 
Ευρώπη.

Συλλέγοντας 
δεδομένα που 
αντιπροσωπεύουν 
την πραγματικότητα 
της Ευρώπης

Το πρόγραμμα αυτό θα 
αναπύξει μια ψηφιακή 
πλατφόρμα η οποία θα 
βοηθήσει τους ερευνητές 
να συλλέξουν, να 
παρακολουθήσουν και να 
αναλύσουν δεδομένα σε έξι 
διαφορετικές ευρωπαϊκές 
χώρες.

Συμπεριλαμβάνο
ντας τη φωνή 
των παιδιών σε 
όλη τη 
διαδικασία 

Τα παιδιά θα 
συν-δημιουργήσουν και 
θα επικυρώσουν τον 
πίνακα δεικτών μέσω 
της συμμετοχικής 
έρευνας
Μία Συμβουλευτική 
Ομάδα Έρευνας για τα 
Παιδιά θα παρέχει 
συμβουλευτική 
καθοδήγηση σε όλη τη 
διάρκεια ζωής του 
προγράμματος.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ IMMERSE

     Συλλογή και δημιουργία ενός πίνακα 
κοινωνικών και εκπαιδευτικών δεικτών 
ένταξης

Αναλυτική σύνθεση των 30 δεικτών σε σχέση με 
τα τρία επίπεδα ένταξης μεταναστών (μίκρο, 
μέσο, μάκρο) και κατάταξή τους ως προς δύο 
διαστάσεις: κύρια αποτελέσματα και κύριοι 
προσδιοριστικοί παράγοντες.

     ∆ιαδικτυακή πλατφόρμα για τη 
συλλογή δεδομένων

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέψει στους 
ερευνητές του IMMERSE να συλλέξουν σχετικά 
δεδομένα με τον πίνακα κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών δεικτών ένταξης από παιδιά 
μετανάστες και πρόσφυγες.

     Καλές πρακτικές σχετικά με την 
ένταξη παιδιών προσφύγων και 
μεταναστών

Η κοινοπραξία θα εντοπίσει και θα συλλέξει 
καλές πρακτικές σχετικά με την ένταξη των 
παιδιών μεταναστών και προσφύγων στα 
σχολεία και σε άλλα μαθησιακά και βιωματικά 
περιβάλλοντα. Οι καλές πρακτικές θα 
διαμοιραστούν μέσω του πυρήνα του IMMERSE 
προκειμένου να ενθαρρύνουν την περεταίρω 
αναπαραγωγή τους στην Ευρώπη.

     Πολιτικές προτάσεις για την ένταξη 
των παιδιών προσφύγων και μεταναστών 

Η ανάλυση δεδομένων θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη έξι εθνικών εγγράφων πολιτικής, τα 
οποία θα διαμορφωθούν στις χώρες 
κοινοπραξίας του IMMERSE και ένα ευρωπαϊκό 
έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα  περιέχει τις 
προτάσεις και τις οδηγίες σχετικά με την 
ένταξη των παιδιών μεταναστών. Οι προτάσεις 
θα απευθυνθούν σε δύο διαφορετικές ομάδες 
στόχου: στους διαμορφωτές πολιτικής από τη 
μία και στον εκπαιδευτικό τομέα από την άλλη.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ IMMERSE

     Ο πυρήνας του IMMERSE

OΗ διαδικτυακή πλατφόρμα σκοπεύει να χτίσει 
μια εικονική κοινότητα επαγγελματιών, 
ινστιτούτων και άλλων φορέων οι οποίοι 
ενδιαφέρονται για την κοινωνική και 
εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών. Η πλατφόρμα θα 
παρέχει τον κοινό χώρο για το διαμοιρασμό των 
δικών τους εμπειριών, ιδεών και ανησυχιών και 
τη δημιουργία ενός χώρου για τη λήψη 
σχετικών πληροφοριών, πηγών και καλών 
πρακτικών και πρωτοβουλιών που έχουν 
αναπτυχθεί στο IMMERSE. O πυρήνας IMMERSE 
θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και στη 
διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος.

     Ο πίνακας δεικτών ένταξης του 
IMMERSE για τα παιδιά πρόσφυγες και 
μετανάστες

Ο πίνακας δεικτών θα είναι ένα εργαλείο 
οπτικοποίησης δεδομένων ενσωματωμένο στον 
πυρήνα του IMMERSE. Αυτό θα επιτρέπει την 
οπτικοποίηση δεδομένων και την επεξεργασία 
βασικών αναλύσεων με επιλεγμένους δείκτες 
σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, 
τοπικό).

    ∆ιαδικτυακή ψηφιακή βάση δεδομένων 
καλών πρακτικών και πηγών για την 
κοινωνική ένταξη των παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών

Αναλυτική συλλογή καλών πρακτικών, 
προγραμμάτων, πολιτικών, μεθοδολογιών, 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, πηγών και 
εργαλείων για την κοινωνική και εκπαιδευτική 
ένταξη των παιδιών μεταναστών και 
προσφύγων.



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019

www.immerse-h2020.eu

@IMMERSE_H2020


