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Välkomna till ArIN projektet

Projektets bakgrund

    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. I denna mening riktar sig projektet särskilt till vuxna, 
vuxenutbildare och organisationer som tillhandahåller 
vuxenutbildning.

Vilka är våra mål?

    - Förbättra de europeiska vuxnas 
kompetensnivå och göra dem kunniga 
inom artificiell intelligens;
    - Att bidra till att skapa ett 
allomfattande ekosystem där alla vuxna i 
Europa har de grundläggande färdigheter 
som krävs för att fortsätta att lära sig mer 
för att bättre kunna anpassa sig till en 
föränderlig värld där artificiell intelligens 
kommer att vara vanligt förekommande;
    - Att vara nyskapande inom 
vuxenutbildningen genom att överbrygga 
klyftan när det gäller kunskap, färdigheter 
och kompetens på ett framtidsorienterat 
område som artificiell intelligens;
    - Att ge vuxna möjlighet att kritiskt och 
säkert använda AI-system genom att öka 
deras kunskaper och medvetenhet om 
risker och faror med AI;
    

    - Att utnyttja potentialen hos IKT och 
spelbaserad utbildning för att utforma 
engagerande och motiverande 
utbildningsresurser som riktar sig till en vuxen 
publik;
    - Främja digital integration och digitalt 
aktivt medborgarskap för europeiska vuxna, 
särskilt för dem som har färre möjligheter;
    - Att öka kapaciteten och beredskapen hos 
vuxenutbildare och organisationer för att 
erbjuda aktuella utbildningsmöjligheter och 
program som behandlar AI-kunskap;
    - Att tillhandahålla en ny väg för 
uppgradering inom AI-kunskap genom att 
erbjuda ett utbildningsprogram som bygger 
på ett nivåsystem där lägre kvalificerade 
vuxna kan utvecklas mot högre 
AI-kompetensnivåer.



Hur ska vi göra det? 

    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. 

Vad har vi gjort hittills? 

    I juni hade vi vårt första möte, som ägde rum online och var ett bra första 
steg för samarbetspartner att lära känna varandra och utbyta idéer om 
ArIN:s framtid. Vi reviderade projektets tidslinje och uppgifter för att 
säkerställa att alla är på rätt spår.
    Efter det började vi utveckla vårt material för spridning och marknads-
föring - inklusive vår logotyp och Facebooksida, som du kan komma åt här. 
Snart kommer vi också att ha en webbplats där vi kommer att publicera 
uppdateringar och alla producerade resultat. 

Vad ska vi göra härnäst?

    Just nu börjar vi arbeta med projektresultat 1. Under augusti månad 
kommer varje partner att genomföra intervjuer med AI-specialister och 
vuxenutbildare inom IKT-området, vilket kommer att ge oss aktuell 
information om utvecklingen inom AI och teknik och bidra till en bättre 
definition av det innehåll och den metod som ska utvecklas.
    Detta kommer att garantera att de produkter som utformas på bästa 
möjliga sätt tillgodoser vuxnas intressen och behov och att de faktiskt 
kommer att förbättra deras digitala och AI-kompetens och läskunnighet. 

Håll ögonen öppna! 
Vi återkommer snart med fler nyheter!

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte 
ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens 
åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av 
informationen i det.
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