
IRENE
“IRENE – empowerment af voksne 
og migranters with specifikke 
indlæringsproblemer” projektet har 
til formål at hjælpe voksne med at 
lære et fremmedsprog ved hjælp af 
virtuelle teknologier og realiteter. 
Partnere fra 7 europæiske lande 
(Italien, Østrig, Holland, Danmark, 
Grækenland, Spanien og Irland) er i 
gået sammen i deres bestræbelser 
på at udvikle og afprøve en innovativ 
metode og skabe en flersproget-
interaktiv platform for e-learning på 
transnationalt plan.

Projektet sigter efter voksne 
i alderen 18 og 35 år, der 
oplever læringsproblemer og 
derfor afskrækkes fra at lære et 
fremmedsprog. Projektet ønsker at 
støtte disse voksne via en “anden 
og positiv mulighed” for at lære 
udenfor de traditionelle skoleveje. 
Sproglærerne vil blive forsynet 
med didaktiske og metodologiske 
værktøjer og vil blive uddannet i 
brugen af disse for at øge deres 
færdigheder, når de arbejder 
sammen med personer med 
indlæringsproblemer. 

IRENE-projektet har til formål at 
bygge bro over den vidensmæssige- 
og metodologiske kløft gennem 
produktion af tre hovedkilder:
-  Komparativ analyse af eksisterende 

undervisningsmetoder i 
partnerlandene.

-  Design af den didaktiske tilgang, 
indeholdende modellen til 
udvikling af læringsindhold og 
retningslinjer.

-  Udvikling af en e-læringsplatform 
der på en legende og stimulerende 
måde tilbyder sprogindlæring. 
Platformen vil blive struktureret 
i fire separate sektioner: udtale; 
undersøgelse; udforskning; 
kooperativ læring.

www.irenelearning.eu



-  Udføre en komparativ analyse af hvordan fænomenet håndteres i de forskellige 
sammenhænge i de involverede lande.

-  Udfærdigelse af et pensum, der definerer hvilket indhold (materialer, øvelser, 
storyboard) der skal indgå i de fire forskellige moduler i E-learning platformen.

- Design og udvikling af E-læringsplatformen.
- Organiser uddannelsesarrangementer i Danmark for at uddanne lærere i hvordan man 

udnytter ressourcerne i E-learning-platformen og dens anvendelighed i at motivere 
voksne med læringsproblemer med at lære på en anden måde.

- Organiser udbredelseshændelser i partnerlande for at præsentere projektresultaterne 
for interessenter og det brede publikum.

 Projektet løber fra 1. september 2018 til 31. august 2021.
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