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Χαρτογράφηση περιπτωσιολογικών μελετών (Case 
Studies) και Ιστοριών Επιτυχίας (Success Stories) της 
ένταξης των μεταναστών στις διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες των εταίρων.

Διακρατικό και διεπιστημονικό πρόγραμμα 
ψηφιακής μάθησης για την «Ανθρώπινη 
Κινητικότητα, την Ενταξη και το Φύλο» στο 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συστάσεις Πολιτικής: το έργο θα παρέχει στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα σύνολο 
πρακτικών προτάσεων παρέμβασης.
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ΌΜΑΔΕΣ ΣΤΌΧΌΥ

Σε ένα πλαίσιο όπου ο αριθμός των διεθνών εκτοπισμών 
αυξάνεται ως συνέπεια των «συγκρούσεων, διώξεων, 
καταστάσεων υποβάθμισης και περιβαλλοντικής 
αλλαγής» (Έκθεση σχετικά με τις Mεταναστεύσεις στον 
κόσμο, 2017), η σημασία της διασφάλισης της«ασφάλειας, 
της τάξης και της κανονικότητας της μετανάστευσης , 
με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνείναι 
εξαιρετικής σημασίας (Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιώσιμη Αναπτυξη, 2015).

Τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη, 
η μετανάστευση βρίσκεται επίσης 
στον πυρήνα των κοινωνικών και 
πολιτικών συγκρούσεων, γύρω από 
το υλικό κόστος για τις κοινωνίες 
και την απειλή για τις εθνικές 
ταυτότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, 
όπου οι γυναικείες μεταναστεύσεις 
αντιπροσωπεύουν το 50% των 
μετακινήσεων του πληθυσμού, 
είναι απαραίτητη η συμπερίληψη 
μιας διάστασης του φύλου στις 
διεθνείς μεταναστεύσεις.

8 εταίροι απο 6 διαφορετικές χώρες συμμετέχουν στο έργο:

Να συμβάλει στην «οικοδόμηση ενός συστήματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς» 
αντιμετωπίζοντας τη μεγάλη κοινωνική πρόκληση 
που αντιπροσωπεύουν οι μεταναστεύσεις και, πιο 
συγκεκριμένα, οι μεταναστευτικές ροές των γυναικών στο 
παρόν Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

ΑΜΕΣΕΣ ΌΜΑΔΕΣ ΣΤΌΧΌΥ
Είναι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών 
κλάδων όπως κοινωνικές επιστήμες, κοινωνική εργασία, 
εκπαίδευση, ψυχολογία, υγεία και ιατρικές μελέτες, νομικές 
σπουδές ..., ερευνητές, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα.

ΕΜΜΕΣΕΣ ΌΜΑΔΕΣ ΣΤΌΧΌΥ
Πρόκειται για μετανάστριες που θα επωφεληθούν επίσης, 
μακροπρόθεσμα, από τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν από 
το προσωπικό που θα αλληλεπιδράσει μαζί τους 


