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WAT IS ER NIEUW IN HET IRENE PROEJCT?

Het project “IRENE – Increase the empowerment of adults and migrants with specific
learning disorders” maakt gebruik van virtuele technologie om volwassenen te helpen bij
het leren van een vreemde taal.
In deze moeilijke Corona-tijden houden de projectpartners de moed erin en blijven ze op
volle snelheid werken aan het ontwerpen en ontwikkelen van de taalkundige inhoud voor
het meertalige interactieve e-learning platform. De IRENE-leermaterialen zijn toegespitst op
volwassenen tussen de 18 en 35 met leerproblemen die moeite hebben om een vreemde
taal te leren. Het belang van afstandsonderwijs is in de huidige situatie alleen nog maar
belangrijker geworden bij het ondersteunen van deze kwetsbare groep.

IRENE AVONTUUR

Momenteel werken de partners aan een interactief computerspel, waarbij de speler de rol
van buitenstaander op zich neemt en afreist naar het buitenland. Daar moet de speler zich
een weg banen door zowel taalkundige als culturele paradigma's van het land, de
geschiedenis verkennen en diverse mysteries oplossen! Kun jij de wonderen van de
Nederlandse laaglanden vinden? Problemen in Turijn voorkomen? De Griekse mythologie
herinneren? Harald vinden in Denemarken? De uitdaging aangaan in Tralee? Oostenrijkse
obstakels ontwijken en de winnaar zijn in Valencia?
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De hoofdpersonen in het IRENE Avontuur zijn studenten die op een Erasmus uitwisseling
gaan naar verschillende Europese steden. Een Ierse student gaat naar Turijn, een Italiaanse
student gaat naar Rotterdam, een Griekse student gaat naar Wenen, een Nederlandse
student gaat naar Valencia, een Oostenrijkse student gaat naar Vejle, een Spaanse student
gaat naar Larisa en een Deense student gaat naar Tralee. De studenten worden door hun
vrienden opgewacht op het treinstation van de stad, bezoeken samen verschillende
plaatsen, gaan naar winkels en kopen dingen, eten bij hun gastgezinnen, praten over hun
leven, leren nieuwe dingen en beleven samen een spannende tijd!
Volg op de Facebook pagina van het project hoe het IRENE Avontuur verder gaat!
www.facebook.com/irenelearning

Het IRENE project loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2021.

PARTNERS:
EnAIP Piemonte (IT), coordinator
die Berater (AT)
Institute of Entrepreneurship Development (EL)
Institute of Technology Tralee (IE)
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