
IRENE
Το έργο «IRENE: Ενδυνάμωση και στήριξη
ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες»,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έχει ως πρωταρχικό στόχο να
στηρίξει ενήλικες, είτε γηγενείς είτε
μετανάστες, στην εκμάθηση μιας ξένης
γλώσσας, μέσω της χρήσης εικονικής
πραγματικότητας και τεχνολογίας. Για
τον λόγο αυτό, εταίροι από 7 Ευρωπαϊκές
χώρες (Ιταλία, Ολλανδία, Δανία,
Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία και Ιρλανδία)
συγκεντρώνουν τις δυνάμεις και την
εμπειρία τους προκειμένου να αναπτύξουν
μια πρωτοποριακή και καινοτόμο
μεθοδολογία, η οποία θα βασίζεται σε μία
διαδικτυακή και διαδραστική πλατφόρμα
εκμάθησης, διαθέσιμη σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο
απευθύνεται σε άτομα ηλικίας από
18 έως 35 ετών, που αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες τους
αποθαρρύνουν από την εκμάθηση
ξένων γλωσσών. Το έργο IRENE
θα στηρίξει αυτούς τους ενήλικες,
έτσι ώστε να προσεγγίσουν και να
επιχειρήσουν εκ νέου την κατάκτηση
μιας ξένης γλώσσας, με μεθόδους
που θα διαφοροποιούνται από αυτές
της κλασσικής τάξης. Επιπλέον,
οι καθηγητές θα εξοπλιστούν
με μεθοδολογίες, εργαλεία και
γνώσεις προκειμένου να μπορούν να
ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες
των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

Το έργο «IRENE: Ενδυνάμωση και
στήριξη ενηλίκων με μαθησιακές
δυσκολίες» αποσκοπεί στην κάλυψη
των γνωστικών και μεθοδολογικών
κενών, μέσω της ανάπτυξης τριών
βασικών παραδοτέων:
-  Συγκριτική έρευνα, σχετικά με τις
 υπάρχουσες μεθοδολογίες στις
 χώρες εταίρους.
-  Διδακτική προσέγγιση, στην
 οποία θα βασιστεί η ανάπτυξη του
 εκπαιδευτικού περιεχομένου.
-  Πλατφόρμα διαδικτυακής
 εκμάθησης , η οποία θα παρέχει
 διαδραστικούς και πρωτότυπους
 τρόπους διδασκαλίας. Η πλατφόρμα
 θα περιέχει τέσσερις βασικές
 ενότητες: «Προφέρω», «Μελετώ»,
 «Εξερευνώ» και «Μαθαίνω με
 άλλους».
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- Εκπόνηση μίας συγκριτικής έρευνας και ανάλυσης, σχετικά με το φαινόμενο και την
 αντιμετώπισή του στις χώρες εταίρους του έργου.
- Σχεδιασμός μίας σειράς μαθημάτων, η οποία θα περιέχει διαφόρων τύπων υλικό, το οποίο
 έπειτα θα διαμοιραστεί στις τέσσερις ενότητες της πλατφόρμας.
- Ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης.
- Εκπαίδευση καθηγητών ξένων γλωσσών στη Δανία προκειμένου να γνωρίσουν την
 πλατφόρμα και τα εργαλεία που παρέχει, και μετέπειτα να την αξιοποιήσουν για να
 ενθαρρύνουν ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες να προσεγγίσουν τις ξένες γλώσσες με
 διαφορετική οπτική.
- Διοργάνωση εκδηλώσεων προκειμένου να γίνει γνωστό το έργο στις συμμετέχουσες
 χώρες, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε τοπικούς και εθνικούς φορείς.
 Η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2018 και η ημερομηνία λήξης η
 31η Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το έργο,
επικοινωνήστε μαζί μας!
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