I RE NE
Het project “IRENE - Increase the
empowerment of adults and migrants
with specific learning disorders”
heeft als doel volwassenen te helpen
bij het leren van een vreemde taal.
Dit wordt bewerkstelligd door
de inzet van digitale technologie.
Partners uit 7 Europese landen
(Italië, Oostenrijk, Nederland,
Denemarken, Griekenland, Spanje
en Ierland) bundelen hun krachten
om een innovatieve methodologie
te ontwikkelen en een meertalig en
interactief platform voor e-leren te
creëren op internationaal niveau.

Het project richt zich op volwassenen
in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar
oud. Het betreft mensen met een
leerachterstand, bij wie het daarom
niet lukt een vreemde taal te leren.
Het project zal deze volwassenen
ondersteunen bij een ‘tweede
en positieve kans’ om buiten de
traditionele schoolpaden om een
taal te leren. Taaldocenten zullen
worden voorzien van didactische
en methodologische hulpmiddelen
en worden tevens bijgeschoold om
het werken met mensen met een
leerachterstand te verbeteren.
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Het IRENE-project heeft als doel om
het gebrek aan kennis en methodiek
te overbruggen door de productie
van drie belangrijke activiteiten:
- Vergelijkend onderzoek naar
bestaande lesmethodes in de
partnerlanden.
- Didactische aanpak van leermodel
om leerinhoud en richtlijnen te
ontwikkelen.
- E-learningplatform dat op een
speelse en manier stimuleert om
een taal te leren. Het platform
zal bestaan uit vier afzonderlijke
secties: uitspraak, studie,
onderzoeken, samen leren.

PROJECTACTIVITEITEN
- Uitvoeren van vergelijkend onderzoek naar de omgang met leerproblemen in de
betrokken partnerlanden.
- Ontwerp van een curriculum dat definieert welke inhoud (materialen, oefeningen,
storyboard) moet worden opgenomen in de vier verschillende modules van het
E-learningplatform.
- Ontwerp en ontwikkeling van het E-learningplatform.
- Organiseren van korte training in Denemarken om leraren op te leiden hoe ze het
E-learningplatform en de mogelijkheden ervan kunnen gebruiken om volwassenen
met leerproblemen te motiveren om op een andere manier te leren.
- Organiseren van ‘multiplier-evenementen’ in de partnerlanden om de
projectresultaten te presenteren aan belanghebbenden en een breed publiek.
Het project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021.
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Voor meer informatie over het
project:
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