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IRENE in het kort 
Het project “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific learning disorders” 
wil aan de hand van E-learning volwassenen helpen bij het leren van een nieuwe taal. Het project richt 
zich op volwassenen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar oud. Het betreft mensen met een leerachterstand, 
die het niet lukt om een vreemde taal te leren. In het project zal een innovatieve methodologie worden 
ontwikkeld en een meertalig en interactief platform worden opgezet. 
 

 
 
KICK-OFF-bijeenkomst in Rotterdam, Nederland 
In oktober 2018 kwamen de partners uit zeven Europese landen (Italië, Oostenrijk, Denemarken, 
Griekenland, Spanje, Ierland en Nederland) bijeen voor de kick-off bijeenkomst in Rotterdam. Het doel voor 
deze bijeenkomst was om te discussiëren over en een plan op te stellen om de ambitieuze project 
doelstellingen te kunnen realiseren. Daarnaast werden de korte termijn taken verdeeld. Ten slotte werd de 
bijeenkomst gebruikt om ervaringen uit te wisselen aangaande het onderwerp en reeds bestaande 
praktijkvoorbeelden te delen. Dit met het oog op de aanstaande ontwikkeling van de methodologie. 
 
VOLGENDE STAPPEN IRENE  

•   Een onderzoek uitvoeren om zo een duidelijk beeld te krijgen van de behoeftes die leven bij 
volwassenen met leerproblemen en om goede praktijkvoorbeelden van bestaande lesmethoden in 
partnerlanden te verzamelen. 

•   Een tweede werkbijeenkomst in Larissa, Griekenland, op 25 en 26 februari in 2019. De partners 
presenteren en bespreken hier de resultaten van het onderzoek en houden een workshop om de 
eerste versie van de methodologie te maken. 
 

Het project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021. 
PARTNERS: 
EnAIP Piemonte (IT), coördinator 
die Berater (AT) 
Institute of Entrepreneurship Development (EL) 
Institute of Technology Tralee (IE) 

 
Tradigenia SL (ES)  
Pressure Line (NL) 
Videnscenter for Integration (DK)
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