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Bem-vindo/a ao projeto ArIN!

Contexto do projeto

    A tecnologia está hoje completamente integrada nas nossas vidas, 
mas a sua rápida evolução não foi acompanhada por um aumento das 
competências e conhecimento dos seus utilizadores. Dados estatísticos 
mostram que enquanto 86% dos Europeus entre os 16 e 
os 74 anos usam a Internet regularmente, 42% exibem uma falta de 
competências digitais básicas. 
    Assim sendo, são necessários esforços para melhorar o nível de 
literacia digital de todos os cidadãos, capacitando-os para se 
adaptarem à sociedade de hoje em dia e para performarem várias 
atividades importantes, como procurar emprego, fazer encomendas, 
procurar respostas a questões, ou conduzir operações bancárias.
    Simultaneamente, a Inteligência Artificial (IA) também tem vindo 
a tornar-se gradualmente mais importante, já que os seus sistemas 
estão cada vez mais presentes nas nossas vidas diárias. Neste sentido, 
o projeto é dirigido, principalmente, a adultos, assim como 
a formadores e instituições de educação para adultos.

Quais são os nossos objetivos?

    - Melhorar o nível de competências 
digitais dos adultos europeus e fomentar 
a sua literacia na área da Inteligência 
Artificial;
    - Contribuir para criar um ambiente 
inclusivo no qual os adultos podem 
adquirir as competências básicas para que 
depois possam continuar o percurso de 
aprendizagem e adaptar-se a um mundo 
em mudança no qual a IA será prevalente;
    - Inovar na área da educação de 
adultos, colmatando a falha existente nos 
seus conhecimentos, competências e 
capacidades na área da Inteligência 
Artificial;
    - Empoderar os adultos para que façam 
um uso seguro e crítico dos sistemas de 
IA, ao fomentar o desenvolvimento dos 
seus níveis de literacia e consciência sobre 
os perigos e riscos existentes;
    

- Aproveitar o potencial das TIC e da 
educação com base em jogos, para assim 
desenvolver recursos de formação cativantes 
e estimulantes, destinados a um público 
adulto;
    - Promover a inclusão digital e a cidadania 
ativa de todos os adultos europeus, mas 
especialmente daqueles com menos 
oportunidades;
    - Contribuir para a capacitação e 
preparação dos formadores de adultos e das 
instituições dedicadas à educação de adultos 
para oferecerem oportunidades de formação 
atualizadas e dedicadas ao tópico da IA;
    - Fornecer um caminho de requalificação, 
ao disponibilizar um programa baseado em 
níveis, no qual adultos com menos 
competências podem progredir até atingirem 
níveis mais altos de conhecimento sobre o uso 
de IA. 



Como vamos fazê-lo? 

    O principal resultado do projeto será o Programa Educacional para 
a Literacia em Inteligência Artificial, que irá incluir um conjunto de 
recursos composto por:

    1. Módulos de formação, desenvolvidos seguindo os princípios da 
andragogia, e destinados a auto-aprendizagem;
    2. "Digital Breakouts", para desafiar os utilizadores a aplicarem 
o conhecimento e competências adquiridas;
    3. Guias e Manuais para formadores de adultos.

O que fizemos até agora?

    Em Junho, realizou-se, online, a primeira reunião do projeto, que 
constituiu um primeiro passo importante para que os parceiros se pudessem 
conhecer e trocar ideias sobre o futuro do ArIN. Em conjunto, revimos 
o plano de implementação e as tarefas, para garantir que todos os membros 
estão no caminho certo.
    Depois da reunião, desenvolvemos os nossos materiais de disseminação 
e promoção - incluindo o nosso logo e página do Facebook, à qual podem 
aceder aqui. Em breve, teremos também o nosso website pronto, no qual 
iremos publicar novidades sobre o projeto, assim como disponibilizar os 
resultados produzidos. 

O que vamos fazer a seguir?

    Agora, estamos a trabalhar no Resultado 1. Durante os próximos meses, 
cada parceiro irá conduzir entrevistas com especialistas na área da IA e com 
professores e formadores de TIC, o que irá permitir aceder a informação 
atualizada e real sobre os desenvolvimentos da IA e tecnologia e irá 
contribuir para uma melhor definição do conteúdo e metodologia a serem 
desenvolvidos.
    Tal irá permitir que os produtos desenvolvidos sirvam, da melhor forma 
possível, os interesses e necessidades dos adultos e que de facto contribuam 
para desenvolver as suas competências de literacia na área da IA.

Mantenham-se atualizados/as! 
Voltaremos em breve com mais novidades!

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um 
aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a 
Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que 
possam ser feitas com as informações nela contidas.
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