ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ
Το πρόγραμμα IMMERSE είναι ένα πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Horizon 2020 και στοχεύει στη χαρτογράφηση
της ενσωμάτωσης των παιδιών προσφύγων
και μεταναστών στην Ευρώπη

www.immerse-h2020.eu

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020
βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 822536. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
δημοσίευσης δεν αποτελεί υποστήριξη των περιεχομένων που αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις των δημιουργών η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Το πρόγραμμα IMMERSE θα συμβάλει στον
καθορισμό μιας νέας γενιάς δεικτών για την
ένταξη και την κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη
των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην
Ευρώπη
Το IMMERSE έχει ως στόχο να ενσωματώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
(παιδιά και τις οικογένειές τους, ερευνητές, ΜΚΟ, φορείς χάραξης πολιτικής,
εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα) στη συνδημιουργία και επικύρωση ενός
πίνακα δεικτών. Αυτό θα οδηγήσει σε στοιχεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων.
Οι ερευνητές IMMERSE θα συλλέξουν και θα παρακολουθήσουν δεδομένα σχετικά με
τους επιλεγμένους δείκτες από παιδιά ηλικίας 6-18 ετών σε 6 ευρωπαϊκές χώρες:
Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία.

Η IMMERSE θα αναπτύξει μια καινοτόμο και υποστηριζόμενη από ICT λύση για τη
συλλογή δεδομένων (πλατφόρμα πλοήγησης) και την οπτικοποίηση και ανάλυση
δεδομένων (πίνακας εργαλείων).

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ
Μεταξύ του 2013 και του 2017, σχεδόν 2
εκατομμύρια πολίτες εκτός ΕΕ διαμένουν στην
ΕΕ-28 σε ετήσια βάση. Μεταξύ αυτών, περίπου
το 20% είναι παιδιά, πολλά από τα οποία είναι
ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις οικογένειές
τους. Οι αυξημένες και διαφοροποιημένες ροές
των τελευταίων ετών έχουν επιδείξει κενά στην
προστασία και υποστήριξη των παιδιών
μεταναστών. Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα
επηρεάζονται περισσότερο από την κατάσταση
αυτή, δεδομένου ότι πρέπει να ενστερνιστούν
την αυξανόμενη πολιτισμική, γλωσσική,
κοινωνικοοικονομική και εθνοτική
ποικιλομορφία.
Μία από τις πιο θεμελιώδεις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι η επιτυχής
ενσωμάτωση αυτών των πρόσφατων αφίξεων,
καθώς και των πλέον καθιερωμένων
πληθυσμών μεταναστών και των απογόνων
τους. Η έλλειψη ολοκλήρωσης μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα: συνεπάγεται πολιτικό
κόστος και αστάθεια, υποβαθμίζει την κοινωνική
συνοχή και προωθεί αρνητικές στάσεις του
κοινού που περιορίζουν τον πολιτικό χώρο όσον
αφορά την κατάλληλη διαχείριση της
μετανάστευσης.
Οι μεταναστευτικές ροές αντιπροσωπεύουν
επίσης σημαντικές ευκαιρίες και τέτοιες
ευκαιρίες εντοπίζονται κυρίως στην αξία της
διαφορετικότητας για την κοινωνική πρόοδο και
την οικονομική καινοτομία, αλλά και στη
δημογραφική αναζωογόνηση των γηράσκουσων
κοινωνιών και στην αύξηση της βιωσιμότητας
των υφιστάμενων κρατών πρόνοιας. Αλλά για να

ξεπεραστούν τα οφέλη της μετανάστευσης,
είναι απαραίτητη η αποτελεσματική εκπαίδευση
και οι κοινωνικές πολιτικές για την επιτυχή
ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών
στην κοινωνία.
Η έγκαιρη ένταξη στα σχολεία αποδείχθηκε ο
καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία μιας
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και ισότητας. Οι
λύσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες
και τις προσδοκίες των παιδιών, να ακούνε τις
φωνές τους και να χρησιμοποιούν μια φιλική
προς το παιδί προσέγγιση.
Το IMMERSE θα καθορίσει μια νέα γενιά
δεικτών για την ενσωμάτωση και την
κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη,
υιοθετώντας μια ολόκληρη σχολική προσέγγιση
που θα τονίζει τις ανάγκες των παιδιών
μεταναστών και προσφύγων αλλά και των
σχολείων, των εκπαιδευτικών και των
συμμαθητών, να οικοδομήσουμε ένα ποικίλο και
χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον.
Το έργο, βραβευτηκε με την Χρηματοδότηση
του Προγράμματος H2020 ύψους 3 εκατ. €,
ξεκίνησε τον ∆εκέμβριο του 2018 και θα
διαρκέσει 4 χρόνια.
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το IMMERSE στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης των
παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, προκειμένου να προωθηθεί η
οικοδόμηση συνεκτικών και περιεκτικών κοινωνιών.
Το έργο θα επιτύχει αυτή την αποστολή με τέσσερις πυλώνες:

Καθορισμός νέων
ερευνητικών μεθόδων
και εργαλείων
Ανάπτυξη νέων
τεχνολογικών λύσεων,
καθώς και μεθοδολογίες
συν-δημιουργίας για την
ενσωμάτωση όλων των
ενδιαφερόμενων φορέων

Συλλογή δεδομένων
αντιπροσωπευτικών
της πραγματικότητας
της Ευρώπης
Το έργο θα αναπτύξει μια
ψηφιακή πλατφόρμα που θα
βοηθήσει τους ερευνητές να
συλλέγουν, να παρακολουθούν
και να αναλύουν δεδομένα σε
6 διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες

Ενσωμάτωση της
φωνής των παιδιών
σε όλη τη διαδικασία
Τα παιδιά θα
συνδημιουργήσουν και
επικυρώσουν τον πίνακα
δεικτών μέσω
συμμετοχικής έρευνας.
Συμβουλευτική Ομάδα
Παιδικής Έρευνας θα
παρέχει συμβουλές καθ
'όλη τη διάρκεια του έργου

Επηρεασμός των
ενδιαφερομένων
μερών για την
έγκριση συστάσεων
∆ημιουργία και διάδοση
σειράς καλών πρακτικών
και προσαρμοσμένων
συστάσεων πολιτικής για
τη βελτίωση των
συστημάτων ένταξης των
παιδιών προσφύγων και
μεταναστών στην Ευρώπη

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1

Να ακουστούν και να συμπεριληφθούν οι φωνές των προσφύγων και των παιδιών
μεταναστών εξετάζοντας τις εμπειρίες τους και να σχεδιάσουν καλύτερα κοινωνικά και
εκπαιδευτικά συστήματα ένταξης προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τη
γενική ευημερία τους.

2

Προσδιορισμός των κύριων παραμέτρους και τους δείκτες που επηρεάζουν την
κοινωνικο-επαγγελματική ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών που είναι καίριας
σημασίας για να εξετάσετε τη βελτίωση της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών
και την προετοιμασία της κοινωνίας υποδοχής.

3

Να επωφεληθούν από τις τρέχουσες πηγές δεδομένων και τα συστήματα ανάλυσης
δεδομένων σχετικά με τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών για να εργαστεί για τη
βελτίωση και την προβολή των παραμέτρων που προκαλούν και υποστηρίζουν την επιτυχή
ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες υποδοχής.

4

Συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και των
μεταναστών στα περιβάλλοντα μάθησης και τα κέντρα υποδοχής μεταναστών σε 6
ευρωπαϊκές χώρες.

5

Να υποστηρίξουν τη δραστηριότητα της ΕΕ, των κρατών μελών της, των ΜΚΟ και άλλων
ενώσεων που εργάζονται για την ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών,
διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα και συστάσεις και βέλτιστες
πρακτικές.

6

Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι σημαίνει ένταξη στην ΕΕ και τα παιδιά
προσφύγων και μεταναστών και να καταδειχθεί πώς τα σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά και
βιωματικά περιβάλλοντα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κοινωνικής τους
ένταξης και στη στήριξη της ανάπτυξης διαπολιτισμικών κοινωνιών.

7

Να ενθαρρύνουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα σχολεία και άλλα περιβάλλοντα
μάθησης και εμπειρίας να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα
προγράμματα ενσωμάτωσης των προσφύγων και των παιδιών των μεταναστών.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η ∆ΙΑ∆ΙΑΣΙΑ ΤΟΥ IMMERSE

Καθορίζει νέες ερευνητικές
μεθόδους και εργαλεία,
συμπεριλαμβανομένων νέων
τεχνολογικών λύσεων
(ψηφιακή πλατφόρμα) και
μεθοδολογιών συνδημιουργίας

Ενσωματώνει τις φωνές
των προσφύγων και των
παιδιών μεταναστών στη
συνδημιουργία και την
επικύρωση του πίνακα
δεικτών

Προσδιορίζει και
ενσωματώνει τους κύριους
ενδιαφερόμενους φορείς
στην κοινωνική και
εκπαιδευτική ένταξη των
παιδιών των μεταναστών

Συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα σχετικά με
την ένταξη των προσφύγων και των
μεταναστών σε 6 ευρωπαϊκές χώρες,
αξιοποιώντας τις τρέχουσες πηγές δεδομένων
και τα συστήματα ανάλυσης δεδομένων

Προσδιορίζει τους κύριους δείκτες που
επηρεάζουν την κοινωνικο-εκπαιδευτική
ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών

∆ιευκόλυνει την πρόσβαση σε αξιόπιστα
δεδομένα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη,
καθώς και σε ΜΚΟ και ενώσεις που
ασχολούνται με την ένταξη των προσφύγων
και των μεταναστών

Προχωρά στην δημιουργία ορθών πρακτικών και
συστάσεων πολιτικής που στοχεύουν να
επηρεάσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, το σχολείο
και άλλα γνωσιακά και βιωματικά περιβάλλοντα
για τη βελτίωση των συστημάτων ένταξης των
παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ IMMERSE
Επιλογή και δημιουργία πίνακα
κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών
ολοκλήρωσης
Πλήρης σύνθεση 30 δεικτών που σχετίζονται
με τρία επίπεδα ενσωμάτωσης των
μεταναστών (μικρο, μεσο και μακρο) και
οργανωμένα σε δύο διαστάσεις: βασικά
αποτελέσματα και βασικοί καθοριστικοί
παράγοντες.
Ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής
δεδομένων
Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέψει
στους ερευνητές IMMERSE να συλλέξουν
δεδομένα σχετικά με το ταμπλό των δεικτών
κοινωνικής και εκπαιδευτικής ολοκλήρωσης
από παιδιά μεταναστών και προσφύγων.
Καλές πρακτικές όσον αφορά την
ενσωμάτωση των προσφύγων και των
μεταναστών
Η κοινοπραξία θα εντοπίσει και θα συλλέξει
Βέλτιστες Πρακτικές για την ενσωμάτωση
παιδιών προσφύγων και μεταναστών στα
σχολεία και σε άλλα μαθησιακά
περιβάλλοντα μάθησης. Οι Βέλτιστες
Πρακτικές θα μοιραστούν μέσω του κόμβου
IMMERSE για την προώθηση της
αναπαραγωγιμότητάς τους στην Ευρώπη.
Συστάσεις πολιτικής για την ένταξη των
προσφύγων και των μεταναστών
Η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει στην
ανάπτυξη ενός συνόλου έξι εθνικών
εγγράφων πολιτικής, προσαρμοσμένων στις
χώρες της κοινοπραξίας IMMERSE, και ενός
εγγράφου ευρωπαϊκής πολιτικής, στο οποίο
θα συζητηθούν κατευθυντήριες γραμμές και
συστάσεις για την ένταξη των μεταναστών
παιδιών. Οι συστάσεις θα έχουν δύο
διαφορετικές ομάδες στόχους: τους φορείς
χάραξης πολιτικής, αφενός, και τον
εκπαιδευτικό τομέα, αφετέρου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι
MMERSE
Κέντρο IMMERSE
Ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποσκοπεί στη
δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας
επαγγελματιών, ιδρυμάτων και άλλων
φορέων που ενδιαφέρονται για την
κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών
μεταναστών και προσφύγων. Η πλατφόρμα
θα τους προσφέρει έναν κοινό χώρο για να
μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες, ιδέες
και ανησυχίες και ένα μέρος για να
αποκτήσουν πληροφορίες, πόρους και
βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες που
προσδιορίζονται στο πλαίσιο του IMMERSE.
Ο κόμβος IMMERSE θα συμβάλει επίσης στην
ευαισθητοποίηση και τη διάδοση των
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων
του έργου.
IMMERSE πίνακα δεικτών σχετικά με την
ενσωμάτωση των προσφύγων και των
μεταναστών
Ο πίνακας εργαλείων των δεικτών θα είναι
ένα εργαλείο απεικόνισης δεδομένων που
είναι ενσωματωμένο στο διανομέα
IMMERSE. Θα επιτρέψει την οπτικοποίηση
των δεδομένων και την εκτέλεση βασικών
αναλύσεων με τους επιλεγμένους δείκτες,
σε διαφορετικά επίπεδα κατανομής
(ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά).
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλές
πρακτικές και πόρους για την κοινωνική
ένταξη των προσφύγων και των παιδιών
μεταναστών
Εξαντλητική συλλογή ορθών πρακτικών,
έργων, πολιτικών, μεθοδολογιών,
παιδαγωγικών προσεγγίσεων, πόρων και
εργαλείων για την κοινωνικο-εκπαιδευτική
ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών και
προσφύγων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Σχεδιο Εργασίας του IMMERSE χωρίζεται σε επτά βασικά πακέτα εργασίας, παρέχοντας μια
σειρά ad hoc προσεγγίσεων για την επίτευξη της εκπλήρωσης κάθε βασικής έννοιας κατά τη
διάρκεια του έργου.

WP1

∆ημιουργία κοινού πίνακα δεικτών
Κύριος δικαιούχος: COMILLAS

WP2

Ψηφιακή πλατφόρμα πλοήγησης ICT και σημείο συνάντησης IMMERSE
Κύριος δικαιούχος: IECISA

WP3

Συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων
Κύριος δικαιούχος: UCC

WP4

Σύμπλεγμα και κατευθυντήριες γραμμές σύστασης σχετικά με την
ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών
Επικεφαλής δικαιούχος: SCIT

WP5

Κοινωνική ευαισθητοποίηση και εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη
Κύριος δικαιούχος: ZABALA

WP6

Επικοινωνία και διάδοση
Κύριος δικαιούχος: INFODEF

WP7

∆ιαχείριση έργου
Κύριος δικαιούχος: COMILLAS

WP8

Απαιτήσεις δεοντολογίας
Κύριος δικαιούχος: COMILLAS
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ΕΤΑΙΡΟΙ
11 εταίροι από 6 χώρες: 3 πανεπιστήμια που ειδικεύονται στις μεταναστευτικές και παιδικές
σπουδές, 2 δημόσιες διοικήσεις με αρμοδιότητες στον τομέα της μετανάστευσης και της
εκπαίδευσης, 3 ΜΚΟ επικεντρώθηκαν στα δικαιώματα του παιδιού, την ένταξη και την προστασία, 2
εταιρείες εμπειρογνώμονες στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας και εμπλοκή με τα
ενδιαφερόμενα μέρη και 1 τεχνολογία εταιρεία ειδικευμένη στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE | ΙΣΠΑΝΙΑ
Zabala Innovation Consulting | ΙΣΠΑΝΙΑ
INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación | ΙΣΠΑΝΙΑ
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | ΙΣΠΑΝΙΑ
Informática El Corte Inglés | ΙΣΠΑΝΙΑ
University College Cork | ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Save the Children Italy | ΙΤΑΛΙΑ
DOZ E. V. International | ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Active Citizen Europe | ΒΕΛΓΙΟ
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ημοτικής και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης |
ΕΛΛΑ∆Α
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών |
ΕΛΛΑ∆Α

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του έργου
www.immerse-h2020.eu

Επικοινωνήστε με τον Τύπο: f.campos@infodef.es

