
Utnyttja de möjligheter som 
framtiden erbjuder på bästa sätt

Tekniken har integrerats i vårt dagliga liv, och 
dess snabba utveckling har inte gått hand i 
hand med användarnas utveckling av 
färdigheter och förmågor. Uppgifter visar att 
även om 86 % av européerna i åldern 16 - 74 
använder internet regelbundet så saknar 42 % 
fortfarande grundläggande digitala 
färdigheter.

Det krävs insatser för att förbättra den digitala 
kompetensen hos alla människor, så att de kan 
integreras i dagens samhälle och utföra flera 
viktiga aktiviteter, t.ex. att hitta ett jobb, 
beställa mat, söka svar på en fråga eller utföra 
bankärenden.

På samma sätt blir det alltmer nödvändigt att 
ha kunskaper om artificiell intelligens (AI), 
eftersom AI-system blir alltmer integrerade i 
vårt dagliga liv.

ArIN:s mål är att förbättra de europeiska 
vuxnas digitala kompetens, även inom 
området artificiell intelligens, och ge dem 
de färdigheter och den kompetens som 
krävs för att anpassa sig till en föränderlig 
och alltmer digitaliserad värld

Detta ska ske genom att utnyttja 
potentialen hos IKT och spelbaserad 
utbildning för att utforma engagerande och 
motiverande utbildningsresurser som riktar 
sig till en vuxen publik. ArIN förväntas bidra 
till digital och social integration och till 
innovation inom IKT-utbildningen genom 
att erbjuda ett utbildningsprogram som 
bygger på ett nivåsystem där vuxna med 
lägre kvalifikationer kan utvecklas mot 
högre AI-kompetensnivåer.

Vem riktar sig ArIn till? 

ArIN är ett projekt som särskilt riktar sig till 
vuxna, vuxenutbildare och organisationer som 
tillhandahåller vuxenutbildning.

Hur ska vi uppnå det?

Vad är vårt huvudsakliga mål?

Vårt viktigaste projektresultat kommer att vara 
utbildningsprogrammet för kunskap om 
artificiell intelligens, som kommer att innehålla 
en uppsättning resurser, t.ex:

1. Utbildningsmoduler som skapats enligt 
andragogiska principer för självstudier;
 
2. Digitala breakouts för att utmana eleverna att 
tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter;

3. Guider och handböcker för vuxenutbildare.



Våra samarbetspartner:

Kunskap om artificiell 
intelligens för integration i den 

digitala tidsåldern

Följ projektet!

www.arin-project.eu


