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ΤΟ ΕΡΓΟ IRENE ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ… 
 
Το έργο «IRENE: Ενδυνάμωση και στήριξη ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες» έχει σκοπό να στηρίξει, μέσω της 
χρήσης εικονικής πραγματικότητας και τεχνολογίας, ενήλικες (18-35 ετών) οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας που τους αποθαρρύνουν από τη διαδικασία. Το έργο θα αναπτύξει μια 
πρωτοποριακή μεθοδολογία, ενώ θα δημιουργηθεί και μια διαδραστική πλατφόρμα, διαθέσιμη σε όλες τις 
γλώσσες των εταίρων.    
 

 

 
1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ  
Τον Οκτώβρη του 2018, οι εταίροι από τις συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Ολλανδία και Ισπανία) πήραν μέρος στην 1η συνάντηση του έργου, προκειμένου να εδραιωθεί το πλάνο για τη 
διαχείριση και την υλοποίηση του IRENE, και να τεθούν οι στόχοι που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. 
Κατά τη διάρκεια της 1ης αυτής συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τις υφιστάμενες μεθοδολογίες και πρακτικές 
για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στις χώρες τους και αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για την ανάπτυξη της 
μεθοδολογίας.   
 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ…. 

• Εκπόνηση έρευνας προκειμένου να σκιαγραφηθούν οι ανάγκες των ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες 
και να συλλεχθούν παραδείγματα καλών πρακτικών για μεθοδολογίες διδασκαλίας στις χώρες των 
εταίρων.   

• 2η συνάντηση στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2019, την οποία θα συνδιοργανώσει με τον συντονιστή-
οργανισμό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στη Λάρισα. Στη συνάντηση, θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και θα ξεκινήσει η ανάπτυξης της μεθοδολογίας.  
 

Η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2018 και η ημερομηνία λήξης η 31η Αυγούστου 2021.  
 
ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
EnAIP Piemonte (Ιταλία), συντονιστής 
Die Berater (Αυστρία) 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 
(Ελλάδα) 
Institute of Technology Tralee (Ιρλανδία) 

 
Tradigenia SL (Ισπανία)  
Pressure Line (Ολλανδία) 
Videnscenter for Integration (Δανία)
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