
 

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα περιεχόμενα αυτής 
της δημοσίευσης απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της και σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση. 
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ΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ IRENE ; 

 

 Το έργο IRENE – “Ενδυνάμωση των ενηλίκων και των μεταναστών με μαθησιακές δυσκολίες ” 
χρησιμοποιεί τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας προκειμένου να βοηθήσει τους ενήλικες στην 
εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας .  
  

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο του COVID-19 , οι συνεργάτες του έργου διατηρούν την καλή τους 
διάθεση και συνεχίζουν να εργάζονται με πλήρη ταχύτητα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του 
γλωσσικού περιεχομένου για την πολύγλωσση διαδραστική πλατφόρμα E-learning. Το εκπαιδευτικό 
υλικό IRENE είναι το καταλληλότερο για ενήλικες μεταξύ 18 και 35 ετών οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
μαθησιακές δυσκολίες και ως εκ τούτου αποθαρρύνονται από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. 
Σήμερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει γίνει πολύ σημαντική για την υποστήριξη ενηλίκων με 
μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι και μπορεί να αισθάνονται ακόμη πιο 
αποθαρρημένοι στην παρούσα φάση. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
IRENE ADVENTURE 
 

Το διάστημα αυτό οι εταίροι εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού παιχνιδιού για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στο παιχνίδι αυτό ο παίκτης αναλαμβάνει ένα ρόλο, όπου ταξιδεύει σε 
μια ξένη χώρα και περιηγείται τόσο στα γλωσσικά όσο και στα πολιτιστικά πρότυπα της χώρας,  
εξερευνά το ιστορικό παρελθόν καθώς και λύνει τα μυστήρια που ακολουθούν! Ο παίκτης θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με μια σειρά από προκλήσεις. Θα καταφέρει να βρει τους θαυμαστούς ολλανδικούς 
υγροτόπους; Θα αποφύγει τα εμπόδια στο Τορίνο; Θα συμμετάσχει στο κυνήγι του Χαραλντ για την 
ανακάλυψη της Δανία; Θα δεχθεί την πρόκληση στο Τralee ή θα καταφέρει να ξεπεράσει τα 
αυστριακά εμπόδια και να βγει νικητής στην Βαλένθια; 
 

Οι κύριοι χαρακτήρες στο  IRENE Adventure είναι φοιτητές οι οποίοι  συμμετέχουν σε ανταλλαγή 
φοιτητών Erasmus σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Ένας Ιρλανδός φοιτητής πηγαίνει στο Τορίνο, 
ένας Ιταλός πηγαίνει στο Ρότερνταμ, ένας Έλληνας φοιτητής πηγαίνει στη Βιέννη, ένας Ολλανδός 
στην Βαλένθια , ένας Αυστριακός πηγαίνει στο Βάλε, ένας Ισπανός στη Λάρισα και ένας Δανός στο 
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Τράλε. Τους φοιτητές τους υποδέχονται οι φίλοι τους σε ένα σταθμό τρένου, και μαζί επισκέπτονται 
διαφορετικά μέρη, κάνουν αγορές, δειπνούν με τις οικογένειες των οικοδεσποτών τους, μιλάνε για 
τις ζωές τους, μαθαίνουν νέα πράγματα και περνούν υπέροχες στιγμές μαζί!   
 

Ακολουθήστε μας στη σελίδα του έργου στο Facebook και δείτε το IRENE Adventure να επεκτείνεται! 
www.facebook.com/irenelearning 
 
Το έργο  IRENE ξεκίνησε από την 1η  Σεπτεμβρίου του 2018 και ολοκληρώνεται την  31η  Αυγούστου του 2021. 

 
ΕΤΑΙΡΟΙ: 
 
EnAIP Piemonte (IT), συντονιστής 
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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