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HVAD ER NYT I IRENE PROJEKTET? 
 
IRENE Projektet ”Styrkelse af voksne og migranter med specifikke indlæringsproblemer” 
bruger virtuelle teknologier og medier til at hjælpe voksne med at lære fremmedsprog. 
 
I disse COVID-19 tider holder partnerskabet de gode vibes kørende og fortsætter med at 
arbejde på fuld tryk med at designe og udvikle det sproglige indhold til den flersprogede 
interaktive E-læringsplatform. IRENE-læringsmateriale er målrettet voksne mellem 18 og 35 
år, der oplever indlæringsvanskeligheder og derfor afskrækkes fra at lære et fremmedsprog. 
I dag er fjernundervisning blevet virkelig vigtig for at støtte SLD-voksne, der er mere 
skrøbelige og måske føler sig endnu mere modløse i den nuværende situation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PÅ EVENTYR I IRENE 
 
For tiden arbejder partnerne på at udvikle et computerspil, hvor du påtager dig rollen som 
udlænding der rejser til et fremmed land og skal navigere både de sproglige og kulturelle 
paradigmer i landet, samt udforske dets historiske fortid og løse de efterfølgende mysterier! 
Kan du finde vidunderne i de hollandske vådområder? Undgå problemer i Torino? Kan du 
huske din græske mytologi? Jagte Harald Blåtand i opdagelsen af Danmark? Tag 
udfordringen i Tralee? Overvinde de østrigske hindringer og være sejrrig i Valencia? 
 
Hovedpersonerne i IRENE Eventyret er studerende, der tager på en uges Erasmus-udveksling 
til forskellige europæiske byer. En irsk studerende tager til Torino, en italiensk studerende 
tager til Rotterdam, en græsk studerende tager til Wien, en hollandsk studerende tager til 
Valencia, en østrigsk studerende tager til Vejle, en spansk studerende tager til Larissa i 
Grækenland og en dansk studerende tager til Tralee i Irland. De studerende bydes 
velkommen på togstationen i byen af deres venner, besøger forskellige steder sammen, går 
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i butikker og køber ting, spiser middag hos deres værtsfamilier, taler om deres liv, lærer nye 
ting og har en spændende tid sammen! 
 
Følg os på projektets Facebook-side og se, hvordan IRENE Eventyret udvikler sig 
videre!www.facebook.com/irenelearning 
 
 
IRENE-projektet løber fra 1. september 2018 til 31. august 2021. 
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