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Sveiki atvykę į ArIN projektą!

Projekto kontekstas

    Technologijos buvo integruotos į mūsų kasdienį gyvenimą, o greita 
jų raida pralenkė vartotojų įgūdžių ir gebėjimų augimą. Duomenys 
rodo, kad nors 86% 16–74 metų europiečių reguliariai naudojosi 
internetu, 42% vis dar neturi minimalių pagrindinių skaitmeninių 
įgūdžių.
    Reikia stengtis gerinti visų žmonių skaitmeninio raštingumo lygį, juos 
integruojant į šiandienos visuomenę ir įgalinant atlikti svarbiausias 
veiklas, pavyzdžiui, susirasti darbą, užsisakyti prekes, ieškoti atsakymo į 
dominantį klausimą ar derėtis su banko atstovais.
    Panašiai ir dirbtinio intelekto (DI, angl. AI) raštingumas taip pat 
tampa vis labiau reikalingas, nes dirbtinio intelekto sistemos tampa vis 
labiau integruotos į mūsų kasdienį gyvenimą. Todėl projektas visų 
pirma yra skirtas suaugusiems, suaugusiųjų mokytojams ir suaugusiųjų 
mokymus teikiančioms organizacijoms.

Kokie mūsų tikslai?

    - Tobulinti Europos suaugusiųjų 
kompetencijų lygį ir kelti jų raštingumą 
dirbtinio intelekto srityje;
    - Prisidėti kuriant visą apimančią 
ekosistemą, kurioje visi Europos 
suaugusieji gautų pagrindinius įgūdžius, 
kurių reikia norint toliau mokytis ir geriau 
prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio, 
kuriame vyraus dirbtinis intelektas;
    - Diegti naujoves suaugusiųjų švietimo 
srityje, panaikinant žinių, įgūdžių ir 
kompetencijų spragą į ateitį nukreiptoje 
dirbtinio intelekto srityje;
    - Įgalinti suaugusiuosius kritiškai ir 
saugiai naudotis DI sistemomis, didinant jų 
raštingumo lygį ir supratimą apie DI riziką 
ir pavojus;
  
    

    - Išnaudoti IRT ir žaidimais grįsto švietimo 
potencialą, sukurti patrauklius ir 
motyvuojančius suaugusiųjų auditorijai skirtus 
mokymo išteklius;
    - Skatinti Europos suaugusiųjų, ypač mažiau 
galimybių turinčių piliečių, skaitmeninę įtrauktį 
ir skaitmeninį aktyvų pilietiškumą;
    - Didinti suaugusiųjų instruktorių ir 
organizacijų gebėjimus ir pasirengimą pasiūlyti 
naujausias mokymo galimybes ir programas, 
skirtas dirbtinio intelekto raštingumo temai;
    - Sukurti naują įgūdžių tobulinimo būdą 
dirbtinio intelekto raštingumo srityje, siūlant 
mokymo programą, pagrįstą subalansuota 
sistema, pagal kurią žemesnės kvalifikacijos 
suaugusieji galėtų siekti aukštesnio DI 
kompetencijų lygio.



Kaip mes to sieksime?

    Pagrindinis mūsų projekto rezultatas bus Dirbtinio intelekto 
raštingumo ugdymo programa, kuri apims išteklių rinkinį, kaip:

    1. Mokymo moduliai, sukurti vadovaujantis andragogikos principais, 
skirti savarankiškam mokymuisi;
    2. Skaitmeniniai "iššūkiai" besimokantiems, siekiant paskatinti 
pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius;
    3. Vadovai ir dalomoji medžiaga suaugusiųjų mokytojams.

Ką iki šiol padarėme?

    Birželio mėnesį surengėme pradinį susitikimą, kuris vyko internetu ir buvo 
puikus pirmasis žingsnis susipažinti  partneriams ir pasidalinti idėjomis apie 
ArIN ateitį. Peržiūrėjome projekto tvarkaraštį ir užduotis, siekdami užtikrinti, 
kad visi teisingai supratume projekto uždavinius.
    Po to pradėjome kurti savo sklaidos ir reklaminę medžiagą, įskaitant 
logotipą ir Facebook puslapį, kurį galite pasiekti čia. Netrukus taip pat turė-
sime svetainę, kurioje skelbsime atnaujinimus ir visus gautus rezultatus.

Ką darysime toliau?

    Šiuo metu pradedame dirbti su projekto rezultatu nr.1. Artėjantį rugpjūčio 
mėnesį kiekvienas partneris ves interviu su dirbtinio intelekto specialistais ir 
suaugusiųjų IRT srities mokytojais, kurie leis mums gauti naujausią 
informaciją apie dirbtinio intelekto ir technologijų raidą ir padės geriau 
apibrėžti turinį bei plėtojamą metodiką.
    Tai užtikrins, kad sukurti produktai kuo geriau atitiks suaugusiųjų interesus 
ir poreikius, o tai iš tikrųjų pagerins jų skaitmeninius ir dirbtinio intelekto 
įgūdžius bei raštingumą.

Sekite mus! 
Netrukus grįšime su naujienomis!

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, 
kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.
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