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 Οι στόχοι του NADINE 

Ευρύτερος σκοπός του προγράμματος είναι να 

αξιοποιήσε ι τις δυνατότητες των προσβάσ ιμω ν  

δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για την 

αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των μεταναστών και 

των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας καινοτό μου  

τεχνολογικής λύσης, μιας πλατφόρμας που θα 

αναπτύξει μία βάση δεδομένων, που θα περιλαμβάνε ι 

μεταξύ άλλων: α. πληροφορίες για την εύρεση  

απασχόλησης και την αγορά εργασίας, β. ένα 

προηγμένο εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων, γ. 

πληροφορίες για τα δικαιώματα των μεταναστών και δ. 

πολλά άλλα χρήσιμα εργαλεία. 

 
Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους μετανάστες και τους  

πρόσφυγες να κατανοήσουν καλύτερα την 

πραγματικότητα και τις απαιτήσεις των τοπικών 

αγορών εργασίας. Παράλληλα θα υποστηρίξε ι τις  

τοπικές αρχές και τους εργοδότες να αξιολογήσουν τις  

δεξιότητες των μεταναστών που φθάνουν στην 

Ευρώπη. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τις  

υπηρεσίες που θα παρέχει η πλατφόρμα  εδώ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Το NADINE είναι ένα τριετές 

καινοτόμο πρόγραμμα του 

Horizon 2020 το οποίο θα 

χρησιμοποιήσει τεχνολογία αιχμής 

για να υποστηρίξει την ένταξη των 

μεταναστών σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα 

σχετικά με τα προγράμματα 

έρευνας και καινοτομίας του  

Horizon 2020 εδώ. 

 

Οι 13 συνεργαζόμενες οργανώσεις 

του έργου προέρχονται από τη 

Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, το 

Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, 

έχοντας η κάθε μια ευρύ φάσμα 

εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα 

της. Το έργο διευθύνεται από τη 

Script & Go, που εδρεύει στη 

Γαλλία. Για να διαβάσετε 

περισσότερα για τους συνεργάτες του 

έργου, μπορείτε να δείτε εδώ την 

ιστοσελίδα του έργου. 
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Δημοσιεύσεις Ιστολογίου 

 Ανατρέξτε στις δημοσιεύσεις 

στην ιστοσελίδα του έργου 

NADINE: 

NADINE Project - An Introduction 

NADINE Skills Assessment Tools 

User Requirements for the NADINE Platform 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 www.nadine-project.eu 

  NADINE Project on Facebook 

Αποτελέσματα του NADINE 

Ως σήμερα, οκτώ αποτελέσματα του έργου είναι 

διαθέσιμα στην ιστιοσελίδα του έργου:  

Project Manual and Quality Plan Data 

Management Plan 

Legal and Ethical Requirements 

User Requirements 

Report on existing migrant 

skills assessment tools 

Report on universal skills 

framework  for  migrants 

Pilot Planning and Evaluation Strategy 

Project Communication Plan 

 

NADINE Project's most popular Facebook posts: 

 Immigrant vs. Refugee Comparison Chart 

  The NADINE Madrid meeting update 

Non-EU workers and the UK economy 

 
HORIZON 2020 – ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Στο πλαίσιο της ευρύτερης θεματικής του 

έργου NADINE που συνεισέφερε στην 

Πρόσκληση για το Μεταναστευτικό του 

προγράμματος εργασίας Horizon 2018 - 2020, 

ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με εταίρους 

από τρία άλλα ευρωπαϊκά έργα σχετικά με τις 

ΤΠΕ και τη μετανάστευση , τα οποία 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κάτω από την ίδια πρόσκληση του 

Horizon 2020.Μέλη της ομάδας έργου του 

προγράμματος MICADO, του έργου MIICT και του 

έργου REBUILD συμμετείχαν σε ένα αρχικό 

εργαστήριο και σε συνακόλουθες βιντεοκλήσεις με 

τον συντονιστή του προγράμματος NADINE και το 

αντιπροσωπευτικό δείγμα χρηστών.  

Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρικές οργανώσεις που 

εργάζονται σε κάθε μέρος του έργου να μοιραστούν 

τα αποτελέσματα και τις βέλτιστες πρακτικές και να 

αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη ορισμένων 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου. Ελπίζουμε 

ότι αυτή η συνεργασία θα εξελιχθεί σε ένα δίκτυο 

οργανισμών, οι οποίοι θα μπορούν να μοιράζονται 

μεταξύ τους τα αποτελέσματά τους και να αυξηθεί 

η βιωσιμότητα και των τεσσάρων έργων. 
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