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FARMER 4.0: YARIŞMA ÇAĞRISI 

Projenin sosyal kısmı, bilgi alışverişini ve yenilikçi fikirlerin paylaşımını teşvik eder. 

Bu anlamda, Çiftçi Topluluğu ve projenin paydaşları içinde bir fikir yarışması düzenlenmiştir. Çoğaltıcı Etkinlikleri 

sırasında, yaratıcılığı teşvik etmek ve yenilikçi fikir alışverişi amacıyla ilk fikir yarışması başlatıldı. Yarışmanın özel 

gereksinimleri bir teklif çağrısı ile yayınlandı ve projenin ana iletişim kanalları (web sitesi, facebook, haber bülteni vb.) 

aracılığıyla duyuruldu. Her ortak ülkede proje için en iyi girişimciliğe uzmanlardan oluşan bir komite karar verecektir. 

 
 

İSPANYA'DA YARIŞMA ÇAĞRISI: EFA MALVESIA eğitim merkezinden toplam 25 öğrenci 3 proje sunarak yarışmaya 

katıldı:  

⚫ Agropocket: tarımsal kullanım için bir mobil uygulama tasarlama..  

⚫ Bileyici Dahil Motorlu Testere 

⚫ Mikorizae: Mikrokaplar. 

⚫ Kazanan proje Bileyici Dahil Motorlu Testereydi. 
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TOPLANTI MASALARI  

  
 

Projenin çeşitli yaygınlaştırma ve izleme faaliyetlerinden biri toplantı masaları olmuştur. Bu eylemler, projenin 

ortakları, öğretmenler, siyasi liderler ve her bölgeyi daha fazla temsil eden sosyal ve ekonomik ajanlar arasında 

gerçekleştirildi. Farklı ortak ülkelerde üç danışma toplantısı yapılmıştır. 

İspanya örneğinde, 2 etkinlik şahsen ve bir çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. İlkinde projenin bir sunumu yapıldı ve 

çiftçilerin 4.0 teknolojisi ile çalışabilmeleri için sahip olmaları gereken beceri ve yetkinlikler ile bilgi düzeyi analiz 

edildi. 

İkinci çağrıda,Farmer 4.0 projesinin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliği için katılımcılar arasında sinerji 

oluşturuldu. 

Üçüncü istişare tablosunda, bölgedeki tarım sektörü için eylem planı üzerinde çalışılmış ve Farmer 4.0 projesi 

kapsamında gerçekleştirilen eylemler de dahil olmak üzere doğrulanmıştır. 

SANAL TOPLANTILAR  

Projenin devamı sırasında, küresel pandeminin yarattığı durum nedeniyle seyahat etmenin imkansız olduğu göz önüne 

alındığında birkaç sanal toplantı yapıldı. Toplam 3 sanal toplantı yapıldı. Bunların içeriği, projenin farklı etkinliklerini 

organize etmek ve bunları yeni teslim tarihlerine uyarlamak olmuştur. Ortaklar, projenin farklı çıktılarının geliştirilmesini 

tartıştılar ve sonraki faaliyetler ve sonraki adımlarla ilgili ayrıntılı bir plan hazırladılar. 

Sanal toplantılar şunlardı: 13 Temmuz, 21 Eylül ve 9 Kasım. 

 

 

 
 

 

 

 

BETA TEST 

Farmer 4.0 projesinin tüm araçlarını ve çıktılarını iyileştirmek ve uyarlamak için, farklı ülkelerdeki son kullanıcılar 

tarafından birkaç test gerçekleştirilmiştir. 



Yapılan Beta Testi 3 olarak yapılmıştır. Aşağıdaki araçların içeriklerinin kullanılabilirliği ve kalitesi değerlendirilmiştir:  

✓ Websitesi 

✓ Eğitim modülleri 

✓ Simülatör 

   

 

ÇOK YAKINDA 

❖  - Tasarlanan kursların MOODLE eğitim platformuna yüklenmesi 

❖  - FabLab'deki aktivite: ortak çalışma ve işi gölgeleme 

❖  - Çarpan olay 

 

 

 

Websitemizi ziyaret edin: www.farmer4.eu 
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