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FARMER 4.0 GİRİŞ 

Yeni CAP (Ortak Tarım Politikası), AB Ülkeleri arasında adil bir gelişme 

sağlayarak tarım sektörünün merkeziyetini desteklemeyi amaçlasa da, ne 

yazık ki, AB tarımı, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik koşullarına göre bir 

gıda, yem, lif, biyokütle ve biyomateryal üretimi yaratmaya izin veren 

kalkınma modellerinin benimsenmesinde AB dışındaki pazarların saldırıları 

arasında gecikmeler yaşıyor. “FARMER4.0” ile AB'de ilk kez, FabLab'ın sistemik 

paradigmasını kullanarak, kaybolacak olan geleneksel Çiftçinin rolünü 

modern bir şekilde çevirmek için bir eğitim modeli gerçekleştirilecektir. 

FARMER 4.0 HEDEFLER 

Model, harmanlanmış bir öğrenme çözümüne entegre olacaktır: 

❖ Geleneksel çiftçiler ve bir yandan dijital üretim uzmanları ile dijital 

çağdaki çiftçiler arasındaki yetkinliklerin değişimini teşvik etmek için "nesiller 

arası" işbaşı öğrenme, "yüz yüze" ve "sanal" sınıflar biçiminde FabLab 

yaklaşımına göre deneyimsel eğitim unsurları,. 

❖ Yeni dijital yaratıcılığın yenilikçi araçlarının kullanımını teşvik etmek 

için etkileşimli e-öğrenmede deneyimsel eğitim unsurları. 

❖ İşbirlikçi, çok dilli bir sanal platform sayesinde, yeterliliklerin 

kazanılması (bilgi + beceriler) ve AB'nin rekabetçi bir “çiftlik girişimciliği” nin 

geliştirilmesi için gerekli iyi uygulamaların paylaşılmasında kullanıcılar 

desteklenecektir. 

BEKLENEN SONUÇLAR 

Proje, tarımsal alanda girişimciliği teşvik etmek ve Açık Kaynak, FabLab, 3D 

Baskı ve 3D araçlar, Sanal Gerçeklik, Açık İnovasyon, İşbaşı Gözlem, İşbirliği 

gibi kavramlara dayalı yeni üretken süreçlerin ve yeni iş modellerinin 

aktarılmasını ve benimsenmesini kolaylaştırmak istiyor. . 

FARMER 4.0 

ÇİFTÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

LABORATUVARI 

 

Başlangıç tarihi: 01-10-2018 

Toplam Süre: 24 Ay 

Bitiş tarihi: 30-09-2020 

• Tarımsal girişimcilerin geleceğin 

tarımsal girişimlerine kültürel 

geçişini kolaylaştırmak için yeni 

öğretim modeli. 

• Yüz yüze dersler 

• E-öğrenme oturumları 

•Sanal ortamda deneysel 

öğrenme ortamları (Sanal 

Gerçeklik laboratuvarlarında 3D 

modeller) 

• İşbaşı gözlem 

• Nesiller arası işbirliği (Fablabs 

içinde) 

 

 

 

Başlangıç Toplantısı Farmer 4.0 



BAŞLANGIÇ TOPLANTISI 

İlk açılış toplantısı 5-6 Kasım 2018'de İtalya Politecnico di Torino'da gerçekleşti. 

Toplantı, proje hedefleri ve beklenen sonuçların sunumu ile başladı. Ortaklar, 

farklı proje çıktılarının geliştirilmesini tartıştı ve yaklaşan faaliyetler ve sonraki 

adımlar ile birlikte ayrıntılı bir plan hazırladı.  

ODAK GRUP TOPLANTISI 

5 Mart'ta, FARMER 4.0 programının çalışma grubu olan ODAK GRUP toplantısı 

her ülke ortağında gerçekleşti. Bu toplantıların temel amacı, her ülkede 

geliştirilen asıl tarımsal eğitim sanatının teknik durumu hakkında uzman 

paydaşlardan bilgi toplamaktı. Paydaşlar, tarım sektörü, eğitim ve girişimcilik ile 

ilgili farklı grup veya kuruluşlara aittir. Tüm ülkelerden toplanan bilgiler, Çiftçi 

4.0 için farklı Eğitim araçlarını geliştirmek için kullanılacaktır. 

SIRADAKİ NE 

❖ Eğitim platformunun oluşturulması ve tasarımı (Moodle). 

❖ 4 eğitim kursunun tasarımı.. 

❖ FARMER 4.0 web ve sosyal ağlarının tasarımı ve oluşturulması. 

❖ Simülasyon uzayının tasarımı. 

❖ İnovasyon topluluğunun kullanıcıları için yeterlilik destek hizmetlerinin 

tasarımı 

BAĞLANTIDA KALMAK İÇİN 

Web sitemizi ziyaret edin: https://www.farmer4.eu/ 
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