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Resum general del projecte:
El projecte europeu SIRIUS consisteix en la consolidació d’una xarxa constituïda per
ministeris d’educació, grups universitaris d’investigació, stakeholders, centre educatius i
institucions representants de la societat civil a nivell europeu. La seva finalitat és millorar
els processos de governança dels sistemes educatius estatals dels estats membre de la UE
per tal que l’alumnat de famílies immigrades estigui en igualtat de condicions que els seus
homòlegs de famílies autòctones, i que aquesta igualtat es tradueixi en una millora
substancial dels resultats dels qui es troben en situació de desavantatge social com a part
de l’estratègia europea EU2020. Aquesta finalitat es configura a partir de tres grans
objectius:


Transferir coneixement entre països, i entre diferents actors dels països (polítics,
acadèmics, de la societat civil), sobre processos de disseny i desenvolupament de
polítiques innovadores en matèria d’educació i immigració.



Influir en els processos de coordinació i presa de decisions de la UE a l’hora de millorar
els processos de governança en matèria d’educació i immigració.



Experimentar pràctiques de millora de la governança en l’àmbit estatal que permetin
eradicar la desigualtat de resultats escolars existent entre alumnat de famílies
autòctones i famílies immigrades.

L’activitat de la xarxa s’estructura a partir de diferents eixos: desenvolupament i
implementació de polítiques i networking; accions a dins l’escola; accions fora l’escola, a
nivell comunitari; entre altres.
Dotació Global: 1.500.000€ (2012-2014)
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