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Zaproszenie do współpracy

Warsztaty edukacyjne: Szkolenie online dla młodzieży z zakresu Sztucznej Inteligencji

(AI). 

Polska po raz kolejny znajduje się w okresie szybkich zmian gospodarczych,

społecznych i kulturowych. Technologia ery informacyjnej - w tym komputery, telefony

komórkowe i Internet - całkowicie zmieniła sposób, w jaki młodzi Polacy budują relacje w

szkole i za jej murami. Pojawiła się nowa luka w umiejętnościach, napędzana

zapotrzebowaniem na pracowników, którzy posiadają określony rodzaj wiedzy i kompetencji,

które są bardziej odpowiednie dla potrzeb polskiej gospodarki ery informacyjnej. Impulsem

do zmian, są wnioski płynące z kryzysu związanego z COVID-19, podczas którego

technologia jest wykorzystywana na niespotykaną dotąd skalę w edukacji i szkoleniach. Jest

to bezprecedensowa okazja aby dostosować ekosystemy edukacji i szkoleń do epoki

cyfrowej oraz dostarczyć nowych umiejętności. 

Wielu młodych ludzi będzie pracować w nowych, nieistniejących jeszcze zawodach, a

nadchodzące lata będą wymagać coraz większego nacisku zarówno na umiejętności

cyfrowe, jak i społeczno-emocjonalne. Luka między edukacją a zatrudnieniem jest

dodatkowo pogłębiana przez ograniczenie innowacji w systemach nauczania, które w dużej

mierze zostały zaprojektowane na potrzeby gospodarki opartej na fabrykach i przemyśle.

Czwarta rewolucja przemysłowa sprawiła, że dostosowanie systemów edukacji stało się

koniecznością (Światowe Forum Ekonomiczne).

Fundacja Mladiinfo Poland, która od 6 lat działa na rzecz wspierania młodych ludzi w

ich tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy, ma zaszczyt zaprosić państwa na cykl

szkoleń online dla młodzieży z zakresu Sztucznej Inteligencji. 

Szkolenie to projekt pilotażowy o zasięgu wojewódzkim.  Program ma uczyć i pomagać

rozwijać kompetencje związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dlaczego? Aby jak
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najlepiej przygotować młodzież na nadejście rewolucji związanej z AI, z którą procesy

gospodarcze są związane coraz bardziej.

Projekt  w liczbach

W ciągu 3 miesięcy szkolenie zostanie przeprowadzone w 12 szkołach

W projekcie weźmie udział  120 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

Korzyści ze szkolenia 

Udział w projekcie testowanie narzędzia innowacyjnego: Szkolenie online dla młodzieży z 

zakresu Sztucznej Inteligencji (AI) to szansa na rozwój kompetencji uczniów:

• nauczą się świadomie korzystać z cyfrowych technologii,

• skorzystają z kursów, które poprowadzą certyfikowani trenerzy,

• zyskają bezpłatny dostęp do narzędzi AI,

• osiągną gotowość cyfrową.

• Program szkoleniowy opracowali eksperci AI i edukatorzy.

• Wprowadza on uczniów w świat sztucznej inteligencji. Wzbudza ich zainteresowanie 

AI, inspiruje, uczy też mechanizmów działania AI i algorytmów. To szansa na 

wprowadzenie na rynek pracy w Polsce osób z kompetencjami przyszłości.

• Skupia uwagę uczniów na tym, jak zastosować AI w konkretnych dziedzinach. 

• Zapewnia też narzędzie technologiczne. Pozwoli ono przećwiczyć wykorzystywanie 

AI, sprawdzi też umiejętności i wiedzę na temat AI w praktyce.

Oczekiwania wobec szkół:

• wytypowanie 10 uczniów do szkolenia o AI

• udostępnienie uczniom 10 komputerów z dostępem do internetu 

• możliwość instalacji aplikacji Discord na komputerach

• możliwość przeprowadzenia szkolenia podczas godzin lekcyjnych 

• wstąpienie do klubu edukacji AI 

• promocja edukacji o sztucznej inteligencji na stronie szkoły.

Kto jest autorem projektu 

• Szkolenie online dla młodzieży z zakresu Sztucznej Inteligencji (AI) jest 

projektem fundacji Mladiinfo Poland -  która prowadzi w Polsce projekty edukacyjne 

opierając się na edukacji pozaformalnej, metodologii gamingu oraz nowych 

technologiach. 
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• Szkolenie online dla młodzieży z zakresu Sztucznej Inteligencji (AI) to innowacja 

wdrażana we współpracy z „TransferHUB - inkubator innowacji społecznych w 

obszarze zatrudnienia” , który jest realizowany przez FISE tj. Stowarzyszenie Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, i partnera Projektu grantowego. 

Z poważaniem,

Agata Smolak

Prezes, Mladiinfo PL

Kontakt

m  ladiinfopoland@gmail.com
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