
Προωθώντας τον ψηφιακό Μετασχηματισμό και την καινοτομία με γνώμονα την Τεχνητή Νοημοσύνη σε
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) για κοινωνική αλλάγη και καλύτερη σύνδεση Δεξιοτήτων και

Αγοράς Εργασίας
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Η ραγδαία ψηφιοποίηση την τελευταία δεκαετία έχει επηρεάσει
πολλές πτυχές της εργασίας και της καθημερινής ζωής.
Καθοδηγούμενος από την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη, ο
ψηφιακός μετασχηματισμός αναδιαμορφώνει την κοινωνία, την
αγορά εργασίας και το μέλλον της εργασίας, και αναπόφευκτα το E
& T.

Οι εργοδότες συναντάνε δυσκολίες στην πρόσληψη ικανών εργατών
σε πλήθος οικονομικών τομέων, συμπεριλαμβανομένου του
ψηφιακού τομέα. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα
επίπεδα βοηθάει στην αύξηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας
και χτίζει μία δίκαιη, περισσότερο συνεκτική, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνία. Οι ψηφιακές δεξιότητες και η απόκτηση
ψηφιακής παιδείας μπορούν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους
κάθε ηλικίας να είναι περισσότερο ανθεκτικοί, να ενισχύσουν τη
συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή και να παραμείνουν ασφαλής
στο διαδύκτιο.

Το Project στοχεύει:
(1) να προάγει την γνωριμία με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την
Ανάπτυξη Παιχνιδιών Unity στα ΚΕΕ, οδηγώντας στην κατάκτηση
υψηλών ψηφιακών δεξιοτήτων και ανταποκρίνοντας στις ανάγκες
της αγοράς εργασίας 
(2) να ενδυναμώσει νέους ανθρώπους προσφέροντάς τους ψηφιακή
παιδεία, αποτρέποντας τους από την υπερβολική χρήση του
διαδικτύου όπως είναι οι εθιστικές συνήθειες τζόγου, μέσω της
επίδειξης του τρόπου πρόβλεψης των τυχερών παιχνιδιών με τη
βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.
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- Εργαλείο Χαρτογράφησης χρησιμοποιώντας
το Google Map για την καταγραφή καλών
πρακτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων
κτλ. της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην κοινωνία,
την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση κτλ.
- Ομάδες Συζήτησης για την αναγνώριση των
αναγκών των εκπαιδευτών και μαθητών ΚΕΕ.
- Ενημερωτικό γράφημα κάθε χώρας με τις
συλλεγόμενες πληροφορίες 
- Αξιολόγηση μεταξύ κρατών για διακρατικη
μάθηση
- Οδηγός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
των Ευρωπαϊκών Σχολείων με γνώμονα την
τεχνητή νοημοσύνη: μεθοδολογία, προσέγγιση,
πολιτικές κ.λπ.
- σύσταση συμβουλευτικής ομάδας AI
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Η Kick-off συνάντηση του έργου smartAInnovators έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου 2022. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης, κάθε εταίρος παρουσίασε τον οργανισμό στον οποίο ανήκει, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης η
περίληψη του έργου, η διαχείριση και το σχέδιο διάχυσής του. Οι εταίροι εστίασαν στην υλοποίηση των
πρώτων βημάτων που σχετίζονται με το Project Result 1 - THE BLUEPRINT REPORT: USE AND IMPACT OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON EDUCATION, CITIZENS, BUSINESS AND PUBLIC INTEREST. Επίσης, ένας από
τους Κύπριους εταίρους, η Emphasys Centre, παρουσίασε προτάσεις για το λογότυπο του έργου και
προβλήθηκε μία πρώιμη μορφή της ιστοσελίδας. 
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This project has been co-funded with support from the European Commission. This communication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein. 
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