
F A R M E R  T E A C H I N G  A N D  T R A I N I N G  L A B O R A T O R I E S

SYSTEM  TO  MEASURE  THE
ENTREPRENEURSHIP  DEGREE

I N T E L L E C T U A L  O U T P U T  1

F A R M E R 4 . 0  E R A S M U S +  P R O J E C T

2 0 1 8 - 1 - I T 0 1 - K A 2 0 2 - 0 0 6 7 7 5

turkish ve
rsion



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

2 
 
 

FARMER 4.0 Proje Ortakları 

 

Logo Name Ülke 

 

Politecnico di Torino İtalya 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa İtalya 

 

Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli İtalya 

 
Université de Technologie de Compiègne Fransa 

 

Institut Polytechnique Unilasalle Fransa 

 

Ocak Izi Dernegi Türkiye 

 

Consorci de la Ribera İspanya 

 

 

 

İLETİŞİM  

www.farmer4.eu  

https://farmer.csciformazione.it  

 

  

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

3 
 
 

GİRİŞ 
 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 18 Aralık 2006 tarihli yaşam boyu öğrenmeye yönelik temel yeterliliklere ilişkin 

Tavsiyesi, "inisiyatif ve girişimcilik duygusunu" (yani fikirleri nasıl eyleme dönüştürüleceğini bilmek) eğitim ve 

öğretimde her aşamada aşılanacak sekiz temel yeterlikten biri olarak tanımlamaktadır. 

Avrupa Küçük İşletmeler Şartı, "Küçük işletmeler Avrupa'da yenilik, istihdam ve sosyal ve yerel entegrasyon için 

temel itici güç olarak görülmelidir .... Girişimcilik, tüm sorumluluk seviyelerinde değerli ve üretken bir insan 

becerisidir... Gençlerin girişimcilik çabalarını teşvik etmeyi ve teşvik etmeyi ve küçük işletme yöneticileri için uygun 

eğitim programları geliştirmeyi amaçlıyoruz ". 

Bu ifadelerden, Avrupa'da çoğunlukla KOBİ'lerin, özellikle geçim kaynağı mal sahibinin girişimcilik kapasitesinden 

kaynaklanan mikro aile işletmelerinin temsil ettiği tarım sektöründe 'girişimcilik ruhu'ndan söz etmenin ne kadar 

önemli olduğu açıktır. 

Farmer4.0 modeli, her şeyden önce bireyin "girişimcilik derecesini" ölçen bir beceri değerlendirme aracı kullanır. 

Bu nedenle, yalnızca en son teknolojileri ve süreçleri kullanan bir çiftliğin yönetimiyle ilgili "teknik" beceriler değil, 

aynı zamanda ve her şeyden önce, birçok aday arasında, "gerekenlere sahip" olanların dikkate alınması / yeterli 

hale gelmesini tanımlayan beceriler, organize ve motive olmuş girişimciler, şirketlere / start-up'lara başarılı bir 

şekilde liderlik edebilir. Bireylere eğitim yolu seçimlerinde rehberlik etmenin yanı sıra, araç profesyonel eğitim, 

yüksek öğrenim ve okullar dünyası için yardım ve destek için mükemmelliği "seçmek" ve "tanımlamak" için önemli 

bir araç haline gelir (ayrıca yenilikçi başlangıç şirketlerini finanse ederek) ) kendi girişimci mesleki gelişim yolunda. 

Sistem, işlevi, beceriler açısından sahip olunan ve sahip olunan arasındaki boşlukları doldurma ihtiyacına göre 

öğrenciye en uygun eğitim alanı ve öğrenme düzeyi seçiminde rehberlik etmek olan bir "oryantasyon" modülüne 

entegre edilmiştir. En iyi şekilde referans sektörde faaliyet göstermenin gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Amaç, erişilebilirlik, şeffaflık, kullanılabilirlik temelinde konu, eğitim sistemi ve hem menşe hem de gelişin sosyo-

ekonomik ve kültürel bağlamı arasındaki diyaloğu kolaylaştıran değerlendirme yeniliğini desteklemek için pedagojik 

ve teknolojik bir araç sağlamaktır, sistemin kendisinin ve operatörlerin AÇIK yaratıcı potansiyelinin. 

Ölçüm sistemi, bir Avrupa'daki ortaklık (sektörler arası ve uluslararası ortaklığın eşzamanlı çalışmasıyla verilen AB 

vizyonu), cinsiyet ve çok kültürlü bakış açısıyla detaylandırılan bir testler ve anketler paketinden oluşur. 

Teknik yeterlilikler, Avrupa Nitelikler Çerçevesi (EQF) tanımlayıcılarına göre gerekli seviyeye göre bu tür bilgilerin 

etkin kullanımında teorik ve teknolojik bilgi ve becerileri tespit etmeye yönelik sistemler aracılığıyla ölçülür. 

Girişimcilik derecesi" nin ölçülmesiyle ilgili olarak, Ek'te belirtildiği gibi bir bireyin girişimcilik derecesini (girişimcilik 

kültürü) tanımlayan bu çapraz yeterlilikleri bir dizi test ve anket yoluyla ölçmek için bir araç hazırlanmıştır. Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyin 10 Kasım 2005 tarihli hayat boyu öğrenmeye yönelik temel yeterliliklere ilişkin Tavsiyesi: 

öz-yeterlik; yaratıcılık; risk almak; kontrol; girişimci niyetler, yani gelecekte özerk bir iş kurma niyeti; fırsatları 

belirleme, planlama, organize etme, yönetme, liderlik etme ve yetkilendirme, analiz etme, iletişim kurma, geri 

bildirim verme ve alma, müzakere etme becerisi; Takım çalışması, inisiyatif, olayları tahmin etme yeteneği, 

bağımsızlık ve yenilikçilik, hedeflere ulaşma kararlılığı. 

Öğrencinin girişimcilik 4.0 konusundaki tutumunu ölçme sistemi tamamen yenilikçidir ve üniversitelerin bir süreci 

üstlenmelerine (veya güçlendirmelerine) yardım etmeyi ve rehberlik etmeyi amaçlayan bir araç olan HEInnovate 

(https://heinnovate.eu/) öz değerlendirmeyle başlayarak, "girişimci bir yüksek öğretim kurumu" olmak için bir eylem 

planının oluşturulmasına yol açar. 
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Bu anketin / değerlendirmenin sonuçlarından başlayarak, öğrenciye FARMER 4.0 tarafından sunulan eğitim 

yolunda rehberlik etmek mümkündür. 

Girişimcilik, yeni veya mevcut bir organizasyonda risk alma, yaratıcılık ve / veya yeniliği sağlam bir yönetimle 

birleştirerek ekonomik faaliyet oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir zihin durumu ve süreçtir (Girişimcilik 

Üzerine Yeşil Kitap). Sadece bireyin girişimci olma eğilimini (4.0 perspektifinde) değil, aynı zamanda eğitim 

zenginleştirme yolunu daha iyi yönlendirmek için sahip olduğu girişimcilik derecesini de ölçmek, profesyonelin 

faaliyet gösterdiği / faaliyet göstereceği sektör hakkında kapsamlı bir bilgi gerektirir, Kullanmaya çağrılacağı araç 

ve uygulamaların ve çalışmalarının sonuçlarını alacağı outlet piyasasının. Bu nedenle, ölçüm aracının 

oluşturulması, yalnızca tüm ortaklığın çok sektörlü ve çok aktörlü katılımını değil, aynı zamanda projenin ilk 

aylarından itibaren yaygınlaştırma eylemleri kapsamında düzenlenen odak grupları sayesinde, aynı zamanda bir 

Avrupa Kaliteli girişimciliği garanti altına almak için gerekli yeterlilik seviyelerini tanımlamanın mümkün olacağı 

paydaşlar ve nihai yararlanıcılar (tarım girişimcileri) örneği. 

 

FARMER4.0 ortaklığı değerlendirme ve oryantasyon aracına ulaşmak için nasıl gitti? 

İlk olarak, bu OI'nin lideri olan Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), proje hedefleri açısından en uygun 

olduğunu düşündüğü değerlendirme araçlarını seçmiştir ve ulusal odak gruplarına önerilecek bir ölçüm aracının ilk 

önerisini detaylandıracaktır. . 

İkinci olarak, her ortak ülke, yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Odak Gruplarına davet edilen en 

az 10 paydaş ve hedef grup referansı seçmiştir. Bu faaliyetler sırasında, bir "Çiftçi 4.0", yani Farmer4.0 mantığına 

göre bir tarım girişimcisi olması gereken teknik ve enine yeterlilik düzeyini tartışmayı amaçlayan yuvarlak masalara 

bir oturum ayrıldı. 

Veriler bazı anketler aracılığıyla toplanmış ve sonuçların bir özeti ulusal raporlarda açıklanmıştır (lütfen EKLER'e 

bakınız). 

Özellikle, Politecnico di Torino tarafından yürütülen bazı İtalyan odak gruplarında, katılımcıların iç gereksinimlerini 

tanımlamak ve etkileşimi daha iyi ölçmek için bir 3D Yüz İfadesi Tanıma denendi; Yüz ifadeleri. Yüz tanıma 

teknikleriyle ilgili örüntü tanımadaki mevcut gelişmeler, bu bağlam ile ürün tasarımı ve insan-bilgisayar etkileşimi 

gibi diğer alanlar arasındaki çapraz döllenmeyi ve tozlaşmayı teşvik etti. Özellikle, insan duygularını izlemeye 

yönelik mevcut teknolojiler, asıl odak noktası kullanıcıların duygusal geri bildirimlerini yeni ürünlerin tasarımına 

aktarmak olan gelişmiş duygusal tasarım tekniklerinin doğuşunu desteklemiştir. FARMER4.0 proje çıktıları olarak 

yayınlanan bilimsel makalelerden daha fazlasını okumak mümkündür: 

1. Kullanıcıların İç Gereksinimlerini Tanımlamak için 3D Yüz İfadesi Tanıma - Duygusal Tasarım Örnek Olay 

İncelemesi ("Bilimsel Makalelerde" https://www.farmer4.eu/utils/ ) 

2. Anketler veya İç Duygular: Katılımı Kim Daha İyi Ölçüyor? ("Bilimsel Makalelerde" https://www.farmer4.eu/utils/) 

 

Odak gruplarının bulgularına dayanarak, CSCI, ölçüm aracının taslağını entegre etti. 
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Bu araç "dijitalleştirilmiş" ve seçilen Öğrenme İçerik Yönetim Sistemine (MOODLE) entegre edilmiştir ve artık proje 

platformlarında mevcuttur1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 
1 FARMER 4.0 website https://www.farmer4.eu/ 

 

FARMER 4.0 MOODLE platform 

ENGLISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6  

ITALIAN version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13  

FRENCH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4  

SPANISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5  

TURKISH version: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36 

 

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36
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DEĞERLENDİRME VE ORYANTASYON ARACI 
 

Hangi niteliklere sahip olduklarını anladıktan ve öğrencilerin hangi alanda 4.0 çiftçi olarak çalışmak istediklerini 

kaydettikten sonra (değerlendirici için yararlı bilgiler), şunları değerlendiriyoruz: 

ADIM 1 - Tarımda geçmiş deneyimlerin belirlenmesi 

ADIM 2 - Girişimcilik eğilimi (bir test ile) 

ADIM 3 - Başarılı bir girişimci olmak için Yumuşak Beceriler (yaratıcılık ve iletişim üzerine testler yaparak) 

ADIM 4 – Çiftçi 4.0  olmak için BİT yeterlikleri (öz değerlendirme ile)  

ADIM 5 – Çiftçi 4.0  olmak için diğer mesleki yeterlilikler (öz değerlendirme yoluyla) 

 

Değerlendirmenin sonunda her adayın profili çıkarılır ve uygun eğitim yoluna yönlendirilir. 

  

a) EĞİTİM DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ   

 

İş Ortağı Ülkesinin (İtalya, Fransa, İspanya, Türkiye) temelinde farklı bir açılır menümüz var. 

Tüm tablolara kategori eklendi: Eğitim yok. 

 

 İTALYA 

Seviye 1 Diploma scuola media (Ortaokul diploması) 

Seviye 2 Obbligo formativo assolto (Zorunlu eğitim sertifikası) 

Seviye 3 Qualifica professionalale (Profesyonel sertifika) 

Seviye 4 Maturità / Diploma scuola media superiore (Lise Diploması) 

Seviye 5 IFTS veya ITS sertifikası 

Seviye 6 Laurea di primo grado (Lisans Derecesi); Master di primo livello (Birinci düzey Yüksek Lisans Diploması) 

Seviye 7 Laurea magistrale (Yüksek Lisans derecesi); Master di seconddo livello (Ortaokul Yüksek Lisans 

Diploması) 

Seviye 8 Dottorato di ricerca (Araştırma Doktora - Doktora) 

 

 FRANSA 

Seviye 1 Bu seviyelerde Fransızca yeterlilik ve sertifika yok 
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Seviye 2 Bu seviyelerde Fransızca yeterlilik ve sertifika yok 

Seviye 3 İkincil mesleki sertifikalar (Certificat d'aptitude professionalnelle) (CAP), Brevet d'études meslekleri (BEP)) 

Tarımda ikincil mesleki sertifikalar (Certificat d'aptitude professionalnelle agricole) (CAPA) Brevet d'études 

professionalnelles agricoles (BEPA)) 

Seviye 4 Mesleki Bakalorya (Bakalorya mesleği) 

Teknolojik bakaloralar (Baccalauréat teknolojisi) 

Mesleki sertifikalar (Brevet mesleği) 

Uygulamalı sanatlar sertifikaları (Brevet des métiers d'art) 

Teknisyen sertifikaları (Brevet de technicien) 

Seviye 5 Lisans teknisyen sertifikaları (Brevet de technicien supérieur) (BTS) 

Tarımda lisans teknisyen sertifikaları (Brevet de technicien supérieur agricole) (BTSA) 

Teknolojide lisans sertifikaları (Diplôme universitaire de technologie) (DUT) 

Ticaret Odaları (Chambre des métiers) tarafından verilen ana yeterlilikler (Brevets de maîtrise) 

Seviye 6 Lisans programları (Lisanslar) 

Mesleki lisanslar (Lisans mesleği) (II. Düzeydeki unvanlar) 

Seviye 7 Master dereceleri (Master) 

Mühendislik Dereceleri (Titre de Ingénieur) (seviye I'de başlık) 

Seviye 8 Doktora programları (Doktora) 

 

 İSPANYA 

Seviye 1 ÇOCUK EĞİTİMİ 

Seviye 2 İLKÖĞRETİM 

Seviye 3 ZORUNLU ORTAÖĞRETİM / 

Seviye 4 YÜKSEK ÖĞRETİM 

Seviye 5 Gelişmiş teknisyen 

Seviye 6 Derece 

Seviye 7 Usta 

Seviye 8 Doktor 
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 TURKEY 

Seviye 1 Okul öncesi katılım sertifikası 

Seviye 2 İlköğretim sertifikası 

Seviye 3 Yarı vasıflı işçi sertifikası  

Alt orta öğretim sertifikası 

Seviye 4 Lise diploması 

Mesleki ve teknik lise diploması 

Nitelikli işçi sertifikası 

Seviye 5 Önlisans derecesi (akademik) 

Önlisans derecesi (mesleki) 

Seviye 6 Lisans derecesi 

Seviye 7 Yüksek lisans derecesi (tezli) 

Yüksek lisans derecesi (tezsiz) 

Seviye 8 Doktora derecesi (Doktora - Phd, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık, dişçilik) 

 

Kaynak: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-

nqf?search=Turkey&year=All&country=All&items_per_page=20  
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b) Tarımda GİRİŞİMCİLİK tecrübesi 

 

Tarımda girişimci olmak istediğiniz / hangisi olduğunuz alan nedir? (Aşağıya doğru açılan menü) 

01    Bitkisel ve hayvansal üretim, avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri   

01.1   Çok yıllık olmayan bitkilerin yetiştirilmesi  

  01.11   Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi  

  01.12    Pirinç yetiştiriciliği 

  01.13    Sebze ve kavun, kök ve yumru köklerinin yetiştirilmesi      

   01.14    Şeker kamışının yetiştirilmesi      

   01.15    Tütün yetiştirilmesi      

  01.16    Lif bitkilerinin yetiştirilmesi      

   01.19    Çok yıllık diğer bitkilerin yetiştirilmesi       

01.2    Çok yıllık mahsullerin yetiştirilmesi      

  01.21    Üzüm yetiştiriciliği      

  01.22    Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi      

  01.23    Narenciye yetiştiriciliği      

            01.24    Yumuşak çekirdekli meyveler ve çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi      

            01.25    Diğer ağaç ve çalı meyve ve fındıklarının yetiştirilmesi      

           01.26    Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi      

            01.27    İçecek bitkilerinin yetiştirilmesi      

            01.28    Baharat, aromatik, ilaç ve ilaç bitkilerinin yetiştirilmesi      

            01.29    Diğer çok yıllık bitkilerin yetiştirilmesi    

 01.3    Bitki yayılımı      

            01.30    Bitki yayılımı    

 01.4    Hayvansal üretim      

            01.41    Süt sığırlarının yetiştirilmesi      

            01.42    Diğer sığır ve mandaların yetiştirilmesi      

            01.43    Atların ve diğer at türlerinin yetiştirilmesi      

 

            01.44    Develerin ve develerin yetiştirilmesi      
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          01.45    Koyun ve keçilerin yetiştirilmesi      

            01.46    Domuz / domuz yetiştiriciliği       

            01.47    Kanatlı hayvan yetiştiriciliği      

            01.49    Diğer hayvanların yetiştirilmesi      

01.5    Karışık tarım      

            01.50    Karışık tarım      

01.6    Tarım ve hasat sonrası ürün faaliyetlerine destek faaliyetleri      

            01.61    Bitkisel üretim için destekleyici faaliyetler      

            01.62    Hayvansal üretim için destekleyici faaliyetler      

            01.63    Hasat sonrası mahsul aktiviteleri      

            01.64    Yayılım için tohum işleme      

01.7    Avcılık, tuzaklama ve ilgili hizmet faaliyetleri      

            01.70    Avcılık, tuzaklama ve ilgili hizmet faaliyetleri     

 

 

Nace (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) Code Rev. 2 

(https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV

2&StrLanguageCode=EN) - Statistical classification of economic activities in the European Community 

İçeriklerin açıklaması için lütfen bakınız https://www.cso.ie/px/u/NACECoder/NACEItems/searchnace.asp 

 

 

  

  

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
https://www.cso.ie/px/u/NACECoder/NACEItems/searchnace.asp
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ADIM 1 - TARIMDA GEÇMİŞ DENEYİMLERİN TANIMLANMASI  

 

Tarımda girişimci olarak daha önce hiç tecrübeniz var mı? 

Evet  

Bir girişimci olarak tarım alanında daha önceden deneyimleriniz olsa bile, FARMER 4.0 platformumuz 4.0 çiftçileri 

olarak başarınız için bazı önemli kavramları derinleştirmenize yardımcı olabilir. Her neyse, girişimcilik eğiliminiz 

nasıl ve girişimci sosyal becerileriniz ne durumda? 

 

Bu noktada, Kadınların Serbest Meslek Girişimi tarafından geliştirilen TEST GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ Sınavına 

geçiyoruz. 

 

HAYIR  

Girişimci olmak istediğiniz tarım alanında başka deneyimleriniz var mı? 

EVET  

Tarımda daha önceden ne gibi deneyimleriniz var? 

(seçenekler) 

* Eğitimsel tecrübe 

* Gönüllü iş 

* Diğer deneyimler 

 

Bu pozisyonda ne kadar zaman geçirdiniz? 

3 yıldan az  (PUAN=0) 

3 yıldan fazla (PUAN=1) 

 

Bu deneyimi edindiğinizden beri ne kadar zaman geçti? 

3 yıldan az  (PUAN=0) 

3 yıldan fazla (PUAN=1) 
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TOPLAM PUAN 0-1 = Tarımda başka deneyimler (profesyonellerden daha fazla) yapmış olsanız bile, bu tür 

deneyimler yeterince uzun (zaman açısından) veya yeni olmayabilir, bu nedenle öncelikle gerçek eğiliminizi 

anlamak önemlidir. Girişimcilik için ve 4.0 ÇİFTÇİ olarak başarılı olmak için gerekli becerilere sahipseniz, bu konuda 

şunu söyleyebiliriz…. (GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ Sınavına geçiyoruz) 

 

TOPLAM PUAN 2 = Tarımda (profesyoneller dışında) bazı yeni ve önemli deneyimler yapmış olsanız bile, girişimci 

olarak hiç deneyiminiz yok, bu nedenle öncelikle gerçek girişimcilik eğiliminizi anlamak önemlidir, 4.0 ÇİFTÇİ olarak 

başarılı olmak için gereken beceri düzeyine sahipseniz, bu konuda şunu söyleyebiliriz… (GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ 

Sınavına geçiyoruz 

 

HAYIR   

Tarımda bir girişimci olarak deneyiminiz olmadığından, öncelikle girişimcilik eğiliminizi anlamak ve çalışmak 

istediğiniz alanda başarılı olmak için bazı teknik veya sosyal beceriler edinmeniz gerekip gerekmediğini anlamak 

önemlidir. Bu konuda şunu söyleyebiliriz 

(GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ Sınavına geçiyoruz ) 
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ADIM 2 – GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ  

Kendi kendini istihdam için kadınların girişimi tarafından geliştirilen Quiz 

 

Girişimci olma tutumunuzu ölçmek için bazı soruları yanıtlamaya davetlisiniz. 

Lütfen aşağıdaki soruların her birini olabildiğince dürüst bir şekilde yanıtlayın. 

Kesinlikle Katılıyorum-Katılıyorum-Kısmen Katılıyorum-Katılmıyorum-Kesinlikle Katılmıyorum 

5 4 3 2 1 

 

_____1. Haftada 50 saat veya daha fazla düzenli olarak çalışmaya hazırım. 

_____2. Ailem işe girmemi destekleyecek. Ailem bir iş kurma isteğimi destekleyecek. 

_____3. Gerektiğinde hem finansal hem de işle ilgili riskleri kabul etmeye istekliyim. 

_____4. Düzenli istihdamın sağladığı tüm avantajlara ihtiyacım yok (örneğin, emekli maaşları, ücretli tatiller). 

_____5. İşimin başarıları ve / veya başarısızlıkları konusunda tam sorumluluk almaya hazırım. 

_____6. Kendi işimi kurarak daha fazla finansal başarı elde edeceğim. Kendi işime sahipsem, finansal başarı 

olasılığı daha yüksek 

_____7. Bir projeyi başarılı bir şekilde tamamladığımda gurur duyuyorum. 

_____8. Uzun zamandır korunabilecek yüksek bir enerji seviyem var. 

_____9. . Çalışmamı etkileyen kendi görevlerim ve kararlarım üzerinde kontrol sahibi olmaktan zevk alıyorum 

____10. Kendi başarılarım ve başarısızlıklarımdan sorumlu olduğuma inanıyorum. 

____11. Çok fazla çaba sarf etse bile olumlu sonuçlar almak için güçlü bir arzum var. 

____12. Bir işin nasıl yönetileceğini iyi anlıyorum. 

____13. Daha basit: İşlerin hızla değiştiği durumlarda hareket edebilirim. 

____14. Ebeveynlerimden biri veya her ikisi de girişimciydi. 

____15. Yeteneklerimin ve becerilerimin meslektaşlarımın çoğundan daha büyük olduğuna inanıyorum. Daha basit: 

Çalıştığım diğerlerinden daha iyi yetenek ve becerilere sahip olduğuma inanıyorum. 

____16. İnsanlar bana güveniyor ve beni dürüst ve güvenilir olarak görüyorlar. 

____17. Başladığım her projeyi her zaman tamamlamaya çalışıyorum, ne gibi engeller ve zorluklar yaşarsam 

yaşarım 

____18. Başkaları bunu yaparken beni güldürürken veya eleştirirken bile bir şeyler yapmaya hazırım. 

____19. Hızlıca karar verebilirim. 

____20. İyi bir arkadaş, profesyonel ve iş tanıdık ağım var. 
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Puan Değerlendirmesi 

Sonuç 1 - 80 - 100 Girişimci olmak için olağanüstü yetenekleriniz var. 

Sonuç 2 - 60 - 79 Girişimci olmak için tatmin edici yetenekleriniz var. 

Sonuç 3 - 40 - 59 Serbest meslek / girişimcilik sizin için uygun bir kariyer olmayabilir. 

Sonuç 4 - 0 - 39 Muhtemelen girişimcilikten kaçınmalısınız. Beklentilerinizi doğrulamak ve sizi daha iyi yönlendirmek 

için bir değerlendirici ile görüşme yapmanızı öneririz. 
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ADIM 3 – BAŞARILI BİR GİRİŞİMCİ OLMAK YUMUŞAK BECERİLER 

 

Yaratıcılık  

Aşağıdaki, günlük davranışlarınızdaki yaratıcılık seviyenizi değerlendirmek için yapılan bir öz değerlendirme 

sınavıdır. 

Lütfen her soruyu mümkün olduğunca dürüstçe cevaplayın. 

 

Nr. Soru ASLA NADİREN SIK SIK HER ZAMAN 

1 İş yerinde bir sorunla karşılaştığımda, birkaç olası alternatif çözüm bulmayı severim  

   

2 Yeni bir görev alırsam, sorunlardan kaçınmak için talimatları dikkatlice izlemeyi tercih ederim. 

    

3 Garip ve sıradışı bir şey gördüğümde, rahatsızlıktan kaçınmak için karışmamayı tercih ederim? 

    

4 Bir tartışmada, aynı fikirleri paylaşmasam / paylaşmasam bile, başkalarının fikirlerini dinlemeyi seviyorum.

     

5 İşler net olmadığında açıklamaların daha iyi anlaşılmasını istiyorum.     

6 Tekrarlayan işler yapmam gerektiğinde, genellikle görevi bitirmek için farklı yollar ararım (ya daha hızlı bir 

yöntem bulmak, yeni bir yöntem bulmak ya da işe yaramaz olmadığından emin olmak için) daha hızlı yapmak, yeni 

bir iş yapmak için ya da yapmamam gerekip gerekmediğini fark et, çünkü işe yaramaz.   

  

7 Duygusal ve dürtüsel argümanlar dışında "mantık ve rasyonellik" ile düşünmeyi tercih ederim. 

    

8 Yeni zorlukları seviyorum - elimden gelenin en iyisini yapmak için beni motive ediyorlar.  

   

9 Fikirlerle oynamayı severim     

10 "Yeniliğe izin verdiği için kopyalamak faydalıdır" ifadesine katılıyorum.     

11 Karmaşık durumlarda uzmanlara veya uzman olarak gördüğüme giderim.   

  

12 Başkalarını fikrimin doğru olduğuna ikna etmek için fikrimin değerini araştırmak, açıklamak ve kanıtlamak 

istiyorum.     

13 Anarşi, küçük dozlarda inovasyon için güçlü bir araçtır     

14 Görevleri tamamen tamamlamadan başlatıyorum     

15 Ofis çalışmalarında yaratıcı olmak mümkün değildir.     
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16  İşleri değiştirirsem, rutin görevleri olan birini veya hangi görevleri yapmam gerektiğini bildiğim yeri tercih 

ederim.     

17 İş yerinde karmaşık durumlar olduğunda, çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Bunun yerine sezgimi bir 

çözüm bulmak için kullanıyorum.     

18 Bir görevin yönetsel ve muhasebe yönlerinin önemli olduğuna ve bu dikkati stratejik önceliklere 

odaklayacağına inanmıyorum.     

19 Bir görevin yaratıcı aşamasını tercih ederim çünkü yeni fikirler üretmek için başkalarıyla işbirliği yapabilirim.

     

20 Sanat / beşeri bilimleri doğal / finansal bilimlere tercih ederim.     

21 İstenilen sonuca ulaşmak için alternatif yollar olabileceği gerçeğine açığım.   

  

22 İşyerinde yenilikçi olmak bir sınırlamadır. Grubun geri kalanıyla aynı fikirde olmak daha iyidir. 

    

23 Bir restoran ya da bar seçtiğimde, bildiklerimi tercih ederim çünkü ne alacağımı biliyorum. 

    

24 Ciddi ve kritik durumlar olsa bile, olası bir çözüm olduğunu düşünmeyi seviyorum. Sadece bakman gerek. 

Umudunu kaybetmek yardımcı olmuyor.     

25 İşyerinde yaratıcılığı geliştirmek için yöntem ve teknikler biliyorum ve uyguluyorum.  

   

 

  

PROFİL 

 

PUAN 25 - 44 = Yaratıcılık sizin için bir sıkıntı 

Yaratıcılıkta hiçbir fırsat görmüyorsunuz. Yaratıcı olmanız gereken durumlardan kaçınırsınız. 

Yapısal ve mantıklı bir şekilde çalışmayı tercih edersiniz. Çok fazla değişen durumlardan veya karar alma 

sürecinden hoşlanmıyorsunuz. 

 

PUAN 45 - 64 = Sizin için yaratıcılık bir görevdir 

Hangi görevlerin yapılacağını bildiğiniz ve nadiren yaratıcı olmanız gereken bir işi tercih edersiniz. Ancak, durum 

gerektirdiğinde alternatif çözümler bulabilirsiniz. Yaratıcılığınızı daha esnek olarak geliştirebilirsiniz. 

 

PUAN 65 - 84 = Yaratıcılık sizin için gerekli 
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Yaratıcılık sizin için bir sorun değil ama çoğu zaman gerekli. İşleri yeni yollarla yapmak bir değer ve bazen de bir 

zorunluluktur. Bazen çözümün “bilinmeyen” de bulunması gerektiğine inanıyorsunuz. Sabit prosedürlerle 

alternatiflere açık olmak arasında bir denge kurabilirsiniz. Rutin işler yaparken hala dikkatli olmanız gerektiğini 

unutmayın. 

 

PUAN 85 - 100 = Sizin için yaratıcılık bir zevktir 

Birçok fikriniz var ve her zaman yeni ilham, yeni fikirler ve yeni projeler bulmaya hazırsınız. Yaratıcılığınızı ve 

fantezinizi harekete geçiren bir ortamda olmanız gerekir, aksi halde sıkılırsınız ve yeterince değerli hissetmezsiniz. 

Ama lütfen dikkat edin: sezgi gerekli, ancak yeterli değil! 

 

 

İletişim (Öz değerlendirme testi) 

Bir sonraki öz-değerlendirme testi 4 bölümden oluşuyor ve burada diğerleriyle etkileşimlerinizi ölçüyor. 

1) bu hedeflere ulaşmada kararlı ve tutarlı olma kapasiteniz 

2) diğer muhatapları içeren mesleki hedeflerinize ulaşma yeteneğiniz 

3) hedeflerinizi etkili bir şekilde seçme beceriniz 

4) hedeflerle ilgili kararları destekleyecek bilgi bulma beceriniz 

Lütfen her soruyu doğru bir şekilde yanıtlayın (içgüdüsel olarak, uzun süre düşünmeden): 

- tartışmalar veya iş toplantıları sırasında çoğu zaman bu şekilde davranır veya düşünürseniz DOĞRU yanıtlayın; 

- Tartışmalar veya iş toplantıları sırasında nadiren düşünür veya böyle davranırsanız YANLIŞ cevabını verin. 

 

BÖLÜM 1 (saldırganlık) 

 Doğru Yanlış 

 PUAN  

Benimle konuşan kişiyi etkileyebilirim 1 0 

En çok konuşan kişi tartışmada daha güçlü 1 0 

Ortağım şaşırırsa kazanacağımı biliyorum 1 0 

Son meseleler diğerini sessiz bırakıyor 1 0 

Fikirlerimi nasıl bulacağımı biliyorum? 1 0 

Tartışmalarda kendimi rahat hissediyorum 1 0 

Bir tartışmada her zaman bir kazanan ve bir kaybeden vardır 1 0 
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Tartışmadaki diğer kişiyi utandırmaktan korkmuyorum 1 0 

Ben kimseden korkmuyorum 1 0 

Çelişkilerden hoşlanırım 1 0 

 

  

PUAN PROFİL 

 

0-2  Çok kararlı değilsiniz (kısa vadede) ve hedeflerinize ulaşmak için (orta ila uzun vadede) tutarlılık eksikliği 

uyguluyorsunuz. 

Bu, tarımda başarılı bir girişimci olarak çalışmak isteyenler için iyi değil: Aslında girişimcilerin en önemli 

özelliklerinden biri kararlılıktır. Bu özellik, kendine güven ile yakından ilgilidir. Kendinize ne kadar çok inanırsanız, 

muazzam engellerle karşılaştığınızda başarı için mücadele etmeye devam etme olasılığınız o kadar artar. Her yeni 

girişimi engelleyen sorunların üstesinden gelmek için kararlılığa ihtiyacınız var. 

Lütfen, hedeflerinize ulaşmada kararlı ve tutarlı olma kapasitenizi geliştirmeyi dikkate alın (örneğin, bu sosyal 

beceriler üzerine bir kursu takip etmek veya bir eğitmenden / mentordan yardım istemek). 

 

3-5  Her zaman kararlı değilsiniz (kısa vadede) ve bazen hedeflerinize ulaşmaya çalışırken (orta ila uzun 

vadede) tutarlı olamayabilirsiniz. 

Bu, tarımda başarılı bir girişimci olarak çalışmak isteyenler için iyi değil: Aslında girişimcilerin en önemli 

özelliklerinden biri kararlılıktır. Bu özellik, kendine güven ile yakından ilgilidir. Kendinize ne kadar çok inanırsanız, 

muazzam engellerle karşılaştığınızda başarı için mücadele etmeye devam etme olasılığınız o kadar artar. Her yeni 

girişimi engelleyen sorunların üstesinden gelmek için kararlılığa ihtiyacınız var. 

Lütfen, hedeflerinize ulaşmada kararlı ve tutarlı olma kapasitenizi geliştirmeyi dikkate alın (örn. Bu sosyal beceriler 

üzerine bir kursu takip etmek veya bir eğitmenden / mentordan yardım istemek). 

 

6  Çok kararlısınız (kısa vadede) ve hedeflerinize ulaşmaya çalışırken (orta ila uzun vadede) çok tutarlısınız. 

Bu, tarımda bir girişimci için mükemmeldir. 

 

7-9  Başkalarının eylemini değersizleştirme ve eylemin kendisinden ziyade eylemde bulunan kişiye karşı 

olumsuz duygular gösterme eğiliminiz var. 

Bu, tarımda başarılı bir girişimci olarak çalışmak isteyenler için iyi değil. 

Lütfen başkalarıyla daha fazla işbirliği yapma kapasitenizi geliştirmeyi dikkate alın (yani, bu sosyal beceriler üzerine 

bir kursu takip etmek veya bir eğitmenden / mentordan yardım istemek). 
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10-12  Genel olarak, diğer insanların eylemlerini değersizleştirme ve eylemin kendisinden ziyade eylemde 

bulunan kişiye karşı olumsuz duygular gösterme eğilimindesiniz. 

Bu, tarımda başarılı bir girişimci olarak çalışmak isteyenler için iyi değil. 

Lütfen başkalarıyla daha fazla işbirliği yapma kapasitenizi geliştirmeyi dikkate alın (yani, bu sosyal beceriler üzerine 

bir kursu takip etmek veya bir eğitmenden / mentordan yardım istemek). 

 

  

BÖLÜM 2 (Atılganlık) 

 

 Doğru Yanlış 

 PUAN  

Genelde fikirlerimi güçlü bir inançla savunurum. 1 0 

Nadiren kafam karışıyor 1 0 

Kabul etmediğim bir fikri savunabilirim 1 0 

Muhataplarıma karşı hiçbir önyargım yok 1 0 

Başka birinin niyetini anlamaya çalışıyorum. 1 0 

Tüm anlaşmazlığımı sakin bir şekilde ifade edebilirim 1 0 

Bir fikri anlamadığımı ifade etmede rahat hissediyorum 1 0 

Başkalarının dikkatini çekip onları meşgul edebiliyorum 1 0 

Hem ben hem de konuştuğum kişinin hatalar yapabileceğini biliyorum. 1 0 

Fikirlerimi şiddetle savunuyorum 1 0 

 

  

PUAN PROFİL 

0-2  Genel olarak, eylemlerinizden sorumlu hissetmeme konusunda güçlü bir eğilim gösterirsiniz: başarılı 

girişimciler, bir girişimin sonucu için dahili bir kontrol odağına veya içsel bir sorumluluk duygusuna sahiptir. Bir 

girişimci olmak için, eylemlerinizden sorumlu olan güçlü bir "galip" olma duygusuna sahip olmalısınız. Bununla 

birlikte, kendinizi sık sık bir "kurban" olarak görüyor ve başarısızlıklarınız için diğer insanları, kötü şansları veya zor 

koşulları suçluyorsanız, girişimcilik sizin için doğru kariyer hareketi olmayabilir. 

Bu konuda çalışmanızı öneririz (yani, bu sosyal beceriler üzerine bir kursu takip edin veya bir eğitmenden / 

mentordan yardım isteyin). 
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3-5  Genel olarak, eylemlerinizden sorumlu hissetmeme konusunda orta bir eğilim gösterirsiniz: başarılı 

girişimciler, bir girişimin sonucu için dahili bir kontrol odağına veya içsel bir sorumluluk duygusuna sahiptir. Bir 

girişimci olmak için, eylemlerinizden sorumlu olan güçlü bir "galip" olma duygusuna sahip olmalısınız. Bununla 

birlikte, kendinizi sık sık bir "kurban" olarak görüyor ve başarısızlıklarınız için diğer insanları, kötü şansları veya zor 

koşulları suçluyorsanız, girişimcilik sizin için doğru kariyer hareketi olmayabilir. 

Bu konuda çalışmanızı öneririz (yani, bu sosyal beceriler üzerine bir kursu takip edin veya bir eğitmenden / 

mentordan yardım isteyin). 

 

6  Kendinizi sorumlu hissetmek için yeterli bir eğilim ve dolayısıyla hedeflere ulaşmak için kendinizi adama 

konusunda eşit derecede yeterli bir eğilim gösterirsiniz: Başarılı girişimciler, bir girişimin sonucu için dahili bir kontrol 

odağına veya iç sorumluluk duygusuna sahiptir. Bir girişimci olmak için, eylemlerinizden sorumlu olan güçlü bir 

"galip" olma duygusuna sahip olmalısınız. Bununla birlikte, kendinizi sık sık bir "kurban" olarak görüyor ve 

başarısızlıklarınız için diğer insanları, kötü şansları veya zor koşulları suçluyorsanız, girişimcilik sizin için doğru 

kariyer hareketi olmayabilir. 

Sizi girişkenliğinizi geliştirmeye davet ediyoruz (yani, bu sosyal becerilerle ilgili bir kursu takip etmek veya bir 

eğitmenden / mentordan yardım istemek). 

 

7-9  Kendinizi sorumlu hissetmek için iyi bir eğilim ve dolayısıyla hedeflere ulaşmak için kendinizi adama 

konusunda eşit derecede iyi bir eğilim gösteriyorsunuz. Bu, tarımda başarılı bir girişimci olmak isteyenler için iyidir. 

 

10-12  Kendinizi sorumlu hissetme konusundaki mükemmel eğiliminizi ve dolayısıyla hedeflere ulaşmak için 

kendinizi adama konusunda eşit derecede mükemmel bir eğilim gösterirsiniz. Bu, tarımda başarılı bir girişimci olmak 

isteyenler için mükemmel. 

 

 

BÖLÜM 3 (Kontrol) 

 

 Doğru Yanlış 

 PUAN  

Sık sık hayal kurarım 1 0 

İstesem bile konuşmaya cesaret edemiyorum 1 0 

Belirli insanlarla fikirlerim hakkında konuşmamayı tercih ederim 1 0 

Bazen konuştuğumda söyleyeceğim şeyi unutuyorum 1 0 

Çatışmaya karışmaktan ve kaçınmaya çalışmaktan hoşlanmıyorum. 1 0 

Genelde tartışmalardan uzak dururum çünkü fikirlerimi nasıl savunacağımı bilmiyorum 1 0 
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Kavgaya katılmak yerine tartışmanın bir parçası olmamakla daha iyi hissediyorum 1 0 

Aptalca bir şey söyleme riski yerine sessiz kalmayı tercih ederim 1 0 

Keşke daha iddialı olabilseydim (ihtiyaçlarımı daha güçlü bir şekilde ifade etme) 1 0 

Sık sık her şeyi söylemeye cesaret edememden korkuyorum 1 0 

 

  

PUAN PROFİL 

0-2  Bu sonuç, her şeyi kontrol altında tutma (seçici yetenek eksikliği) eğiliminde olabileceğinizi ve kısa vadeli 

hedefleri, uzun vadeli hedeflerle, son başvuru tarihlerine boğularak sonuçlanabilecek şekilde karıştırabilir. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

 

3-5  Bu sonuçlar, hedeflere öncelik vermenin sizin için zor olabileceğini ve çok acil ve acil olmayan meseleleri 

her zaman ayırt edemeyeceğinizi göstermektedir. Bu çok stresli durumlara yol açabilir 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

 

6  Bu sonuç, hedeflere öncelik verme konusunda yüksek bir yeteneğiniz olduğunu ve çok acil ve acil olmayan 

konuları ayırt edebildiğinizi göstermektedir. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

 

7-9  Bu sonuç, günlük görevlerinizi tamamlamada ve hedeflerinize ulaşmada zorluk yaşadığınızı 

göstermektedir. Ancak bu durum iyileştirilebilir. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

 

10-12  Bu sonuç, günlük görevlerinizi tamamlamada ve hedeflerinize ulaşmada zorluk yaşadığınızı 

göstermektedir. Ancak bu durum iyileştirilebilir. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 
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Bölüm 4 (Manipülasyon) 

 

 Doğru Yanlış 

 PUAN  

Çatışmalardan kaçınırım çünkü hiçbir şeye yol açmazlar 1 0 

Çatışan ve / veya beklenmedik argümanlar kullanmayı severim 1 0 

Akıllıca yakalamak için aptalı oynarım (= eğer işe yararsa aptalca gitmeyi de kabul edebilirim) 1 0 

Konuşan birinin cesaretini kırmak gerekli 1 0 

Başkalarının onlar hakkında bilgi edinmek için konuşmasına izin veriyorum. 1 0 

Kabul etmediğim bir bakış açısını savunmakta iyiyim 1 0 

Bazen kötü niyetle hareket etmek yararlı olur 1 0 

Kimse tamamen aşırı övgüye duyarsız değil 1 0 

İnsanlar iltifat edildiğinde daha kolay ikna edilebilir 1 0 

 

  

PUAN PROFİL 

0-2  Bu sonuç, “kendin yap” becerisini, diğer insanlardan yardım almadan ve kendi liderliğine / inisiyatifine / 

dürtüsüne göre hareket etme yeteneğini gösterir. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

 

3-5  Bu sonuç, ılımlı bir şekilde “kendin yap” eğilimini, başkalarından yardım almadan, delege etme ve 

kararlarını destekleme konusunda az bilgi bulma eğilimini gösterir. 

Bu sonuç, başkalarından yardım istemeden kendi inisiyatif / sürüş / yetenekleriniz üzerinde ortalama bir çalışma 

yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

Bu sonuç, kendi inisiyatifiniz / yeteneğiniz / sürüşünüz üzerinde ne kadar çalışabileceğinizi ve aynı zamanda diğer 

insanlardan ne zaman yardım alacağınızı da biliyor. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 
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6  Bu sonuç, ılımlı bir şekilde “kendin yap” eğilimini, başkalarından yardım almadan, delege etme ve 

kararlarını destekleme konusunda az bilgi bulma eğilimini gösterir. 

Bu sonuç, kendi inisiyatifiniz / yeteneğiniz / sürüşünüz üzerinde ne kadar çalışabileceğinizi ve aynı zamanda diğer 

insanlardan ne zaman yardım alacağınızı da biliyor. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

 

7-9  Bu sonuçlar, ortalama bir görev atama kabiliyetiniz olmasına rağmen, bazen kararınızı çok fazla 

desteklemek için başkalarının yardımına ve birçok bilgiye güvendiğinizi gösterir. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 

 

10-12  Bu sonuç size görev atayabildiğinizi gösterirken 

çok fazla yardım isteme eğilimindesiniz ve kararlarınızı destekleyecek çok fazla bilgi arayacaksınız. 

Bu öz değerlendirme sonucuyla diğer 3 öz değerlendirme testinin sonuçlarını karşılaştırarak, hem güçlü hem de 

zayıf yönlerinizi saptamanız ve yeteneklerinizi (yetenek ve bilgi) güçlendirmeniz için çalışmanız mümkündür. 
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ADIM 4 – BİT YETERLİLİKLERİ  

 

ANAHTAR YETERLİLİKLER  

Lütfen aşağıdaki BİT programlarını ve işlevlerini aşağıdaki kategorilere göre kullanma yeteneklerinizi değerlendirin: 

 

 Güvensizim ve bu tür bir aracı kullanmak için yardıma ihtiyacım var. Kendimi oldukça güvende 

hissediyorum ve bu aracı kullanırken genellikle çözümleri kendim buluyorum. Bağımsız ve kendime güvenirim 

ve başkalarına bu aracı nasıl kullanacaklarını öğretebilirim. Bilmiyorum. 

PUAN 

Bir program kullanma, Word, Pages, Writer, Google Docs vb. 5 7 10 0 

Bir elektronik tablo programı kullanmak, örneğin. Excel, Sayılar, Hesap, Google Sayfaları, vb. 5 7

 10 0 

Bilgi bulmak için interneti kullanma 5 7 10 0 

İletişim araçlarını ve sosyal medyayı kullanma, örneğin. e-posta, Facebook, LinkedIN, 5 7 10

 0 

 

 

 

PUAN 0-5= FARMER 4.0 araçlarını kullanabilmek istiyorsanız, bir kursun ardından (en azından temel düzeyde) 

genel bilgi birikiminizi genişletmeniz / genişletmeniz / geliştirmeniz gerekir. 

PUAN 6-8 = FARMER 4.0 araçlarını düzgün bir şekilde kullanabilmek istiyorsanız, bir kursu takiben bilginizi 

geliştirebilirsiniz (orta seviye) 

PUAN 9-10 = Tebrikler: Genel BİT bilginiz ileri düzeydedir ve FARMER 4.0 araçlarını ve modellerini kullanırken 

herhangi bir sorun yaşamazsınız 

 

 

Farmer 4.0 BIT yeterlilikleri (oryantasyon için) 

b.1) CAD'de çalışabiliyor musunuz? 

EVET CAD'de çalışabiliyor olsanız bile, sizi FARMER 4.0 platformunda CAD / CAM / CAE / RE modülüne bir göz 

atmaya davet ediyoruz. 

HAYIR FARMER 4.0 platformunda CAD modülünü takip etmeniz gerekiyor 

 

b.2) CAE'de çalışabiliyor musunuz? 
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EVET CAE'de çalışabilecek olsanız bile, sizi FARMER 4.0 platformunda CAD / CAM / CAE / RE modülüne bir göz 

atmaya davet ediyoruz. 

HAYIR CAE modülünü FARMER 4.0 platformunda takip etmeniz gerekmektedir 

 

b.3) CAM'de çalışabiliyor musunuz? 

EVET  Halihazırda CAM'de çalışabilecek durumda olsanız bile, sizi FARMER 4.0 platformunda CAD / CAM / CAE 

/ RE modülüne bir göz atmaya davet ediyoruz. 

HAYIR FARMER 4.0 platformunda CAM modülünü takip etmeniz gerekiyor 

 

b.3) RE'de çalışabiliyor musunuz? 

EVET  Zaten RE'de çalışabilecek olsanız bile, sizi FARMER 4.0 platformunda CAD / CAM / CAE / RE modülüne 

bir göz atmaya davet ediyoruz. 

HAYIR FARMER 4.0 platformunda RE modülünü takip etmeniz gerekiyor 

 

b.4) Katmanlı imalat alanında çalışabiliyor musunuz? 

EVET Katmanlı imalatta zaten çalışabilecek durumda olsanız bile, sizi Katmanlı Üretim - FARMER 4.0 

platformundaki 3D Baskı modülüne bir göz atmaya davet ediyoruz. 

HAYIR Eklemeli Üretim - 3D Baskı modülünü FARMER 4.0 platformunda takip etmeniz gerekmektedir 

b.5) Kendinizi ve çiftliğinizi / faaliyetlerinizi tanıtmak veya ürünlerinizi satmak için sosyal medyayı (ör. facebook, 

Instagram, Pinterest…) veya bir web sitesini kullanabiliyor musunuz? 

EVET Kendinizi ve çiftliğinizi / faaliyetlerinizi tanıtmak veya ürünlerinizi satmak için sosyal medyayı (ör. Facebook, 

Instagram, Pinterest…) veya bir web sitesini zaten kullanabiliyor olsanız bile, sizi “Sosyal Ağ FARMER 4.0 

platformunda Global Farm 4.0 ”ve“ Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri ”modülleri 

HAYIR FARMER 4.0 platformunda "Global Farm 4.0 için Sosyal Ağ" ve "Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri" 

modüllerini takip etmeniz gerekmektedir.  
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ADIM 5 - FARMER 4.0 İÇİN DİĞER MESLEKİ YETERLİLİKLER (oryantasyon için)  

 

6.1) GDPR kurallarını izleyerek bir "dijital çiftçiler" ağını nasıl oluşturacağınızı ve 4.0 teknolojilerini tanıtan FABLAB 

konseptine dayalı olarak çiftliğiniz için uygun bir yönetişim modelini nasıl benimseyeceğinizi biliyor musunuz? 

EVET Zaten bir fablab yaklaşımı ile çalışabiliyor olsanız ve tarımda dijitalleşmeyi çok iyi biliyor olsanız bile, sizi 

FARMER 4.0 platformunda "FabLab yaklaşımına dayalı Tarımsal Girişimcilik" modülüne bir göz atmaya davet 

ediyoruz. 

HAYIR FARMER 4.0 platformunda "FabLab yaklaşımına dayalı Tarımsal Girişimcilik" modülünü takip etmeniz 

gerekmektedir. 

 

6.2) İşletmenizin uluslararasılaşması konusunda uzman mısınız? 

EVET Halihazırda uluslararası bir bağlamda çalışabilecek durumda olsanız bile, sizi FARMER 4.0 platformunda 

"Global Farm 4.0'ın Uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği" modülüne bir göz atmaya davet ediyoruz. 

HAYIR FARMER 4.0 platformunda "Global Farm 4.0'ın Uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği" modülünü takip 

etmeniz gerekmektedir. 

 

6.3) “Sürdürülebilir tarımı” biliyor musunuz ve uyguluyor musunuz? 

EVET Tarımın sürdürülebilirliği için çalışsanız bile, sizi FARMER 4.0 platformunda "Global Farm 4.0'ın 

Uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği" modülüne bir göz atmaya davet ediyoruz. 

HAYIR FARMER 4.0 platformunda "Global Farm 4.0'ın Uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği" modülünü takip 

etmeniz gerekmektedir. 
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ÖZ DEĞERLENDİRME - TEKNİK DOKÜMANTASYON  
 

Öz değerlendirme platformunun geliştirilmesi için benimsenen BT çözümü aşağıda açıklanmıştır. 

Sistemin özellikleri. 

• Test, bir dizi adımdan oluşur. 

• Her adım bir dizi sorudan oluşur. 

• Soruların cevapları önceden tanımlanmıştır (tüm kapalı uçlu sorular). 

• Verilen cevaplara göre bir sonraki adım tanımlanır 

• Profil, verilen cevaplara göre oluşturulur. Teknik özellikler aşağıda açıklanmıştır: 

o Bazı adımlar, verilen cevapların profil oluşturmaya kaydedilmesini gerektirir. 

o Adımın gerektirmesi durumunda profil oluşturmada belirli bir cümle kaydedilir 

o Son olarak, verilen her cevaba bir puan veren adımlar vardır. Alınan puana bağlı olarak, profillemeye belirli bir 

cümle kaydedilir. 

• Test ilerlemesi her zaman kullanıcı tarafından görülebilir. 

• Tamamlandığında, profil oluşturma kullanıcıya gösterilir. 

• Profil oluşturmayı PDF olarak indirme seçeneği her zaman mümkündür 

• Sisteme herhangi bir cihazdan erişilebilir. 

• Test tamamen otomatiktir. 

• Çok dilli test gereklidir. 

• Profil oluşturma sunuculara kaydedilmez ve yalnızca testin tamamlandığı cihazdan erişilebilir. 

 

Benimsenen çözüm, yalnızca yukarıda listelenen gereksinimleri karşılayan değil, aynı zamanda sistemin 

modifikasyonlar için yeterince esnek olmasını (ve dolayısıyla gelecekteki projeler için de yeniden kullanılabilir) 

olmasını sağlayan geçici bir sistemin programlanmasıdır. 

Hem herhangi bir cihazdan sisteme erişim imkânı talebini karşılamak hem de geliştirme esnekliği için WEB sistemi 

üzerinde çalışmaya karar verildi. 

 

Firebase hosting'i (firebase.com) seçtik. 

Aşağıdaki sebeplerden dolayı: 

• Ücretsiz üçüncü düzey alan adı "xxxx.web.app" (saklaması kolay ve göze hitap eden) 

• Ücretsiz statik site barındırma. 
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• Ücretsiz SSL güvenlik sertifikası. 

• Kolay GUI ve CLI arayüzü. 

 

Aşağıdaki nedenlerle "Vue.js" çerçevesinin seçilmesine karar verildi: 

• Bileşenlerin kullanım imkanı 

• Geliştirmeyi hızlandırmak için NPM kitaplıklarının kullanılması 

• Kod sıkıştırılmış olarak kalır ve aşırı büyüklükte değildir 

• Firebase barındırma ile mükemmel uyumluluk 

 

Aşağıdaki kitaplıklar da kullanılmaktadır: 

• Pdfmake (http://pdfmake.org/): JavaScript ile UTF-8 kodlu pdf oluşturulmasına izin verir. Profil oluşturmanın 

PDF'sini oluşturmak için kullanılır ve İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Türkçe olarak mevcut özel karakterlerin 

kusursuz kodlanmasına izin verir. 

• Vue-i18n: "Vue uluslararasılaştırma" - çok dilli siteyi esnek hale getirmek için kullanılır. Uygulamada, metin 

çevirisini koda yazmak yerine, söz konusu metinlerin tanımlayıcısını işaretlemelisiniz. Tanımlayıcı, sadece dili 

seçerek ilgili metni gösterecektir. 

• Vue yönlendirici: site adreslerini manuel olarak oluşturmak için kullanılan kitaplık, bu adresler belirli sayfalara 

karşılık gelir. Bu şekilde "sahte" sayfalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, içeriği kullanılan adrese göre değişecek tek bir 

"adım" sayfası oluşturulur. (örneğin / adım1, / adım2 her ikisi de aynı sayfaya bağlanır, ancak içeriği ilk adresi veya 

ikinci adresi kullanmanıza bağlı olarak değişir). 

• Vue-sax: herhangi bir özel konfigürasyona ihtiyaç duymayan ve göze hoş gelen grafik kütüphanesi (doğal olarak 

mobil uyumlu olmasının yanı sıra). 

• Register-service-worker: site için bir arka plan hizmeti ekleyen kitaplık. Şu anda devre dışıdır, ancak testi 

gelecekte çevrimdışı kullanmayı mümkün kılmak faydalı olabilir. Bu hizmet, testin bir uygulama olarak bilgisayarlara 

ve telefonlara yüklenmesine izin verir (aşamalı web uygulama teknolojisi).  

• Sass, sass-loader: web sitesi stilinin daha hızlı ve daha hassas bir şekilde kodlanmasına izin verir. 

 

Kod aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır 

\yerel 

en.js, es.js, fr.js, it.js, tr.js 

\veri 

Questions.js 

\ yönlendirici 
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index.js 

\Görüntüleme 

End.vue, Step.vue 

main.js 

 

Kabul edilen fikrin mantığını ve etkinliğini anlamak için yukarıda listelenen dosyalardan başlamak mümkün. 

 

  

Main.js  

Her şeyin arkasında olan dosyadır ve aralarında çeşitli kod parçalarını birleştirmeye izin verir.  

 

\Local 

Bu klasördeki dosyalar, formdaki "sözlükler" olarak yapılandırılmıştır. 

identifier1: "corresponding text”  

En.js dosyası, İtalyanca'da çeşitli tanımlayıcılara, İngilizce'de en.js, Türkçe'de tr.js ve benzerlerine karşılık gelen 

tüm metinleri içerir. 

Kodda, bir metin yazmak istediğinizde, yazmanıza gerek yoktur, tanımlayıcısını seçmeniz gerekir, bu şekilde vue-

i18n kitaplığı üzerinden seçilen dile göre otomatik olarak değiştirilecektir. 

Bu, kodu değiştirmeden ilgili sözlük aracılığıyla bir metni değiştirmenize olanak tanır. 

 

\router 

Bu klasördeki dosya, çeşitli sayfaları URL'lerine bağladığınız dosyadır. 

 

  { 

    path: '/: locale/:step', 

    name: 'Farmer 4.0 - Test', 

    component: Step 

  } 
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Bir sayfayı url'sine bağlamak için yukarıda bildirilene benzer bir kod yazılır. 

Bu kodda iki ana bölüm vardır: 

·         Sayfa 

· Sayfayı açma url'si 

URL'ler bazı parametreler içerebilir. Her parametrenin önünde noktalı virgül bulunur. 

Herhangi bir değeri alabildikleri için parametreler çok önemlidir. 

Örneğin, '/ step /: id' url'si '/ step / 1', '/ step / 2', 'step / 3' olarak açılabilir: ": id" parametresinin varsaydığı değer " 

Yazılan url'ye bağlı olarak 1 ”,“ 2 ”veya“ 3 ”. 

URL'lerin ve parametrelerin bir diğer önemli yönü, bir sayfanın parametrelerin mevcut değerlerini her zaman bilebilir 

olmasıdır. Parametrenin değeri değiştiğinde, sayfanın içeriği de değişebilir. Bu şekilde, tüm adımlar için yalnızca 

bir sayfa kodlanabilir. 

Çok yaygın bir parametre ": locale" dir. Bu parametre, görüntülenmesi gereken dili içerir. “: Locale” değiştiğinde, 

vue-i18n kitaplığı görüntülenen dili değiştirir. 

": Locale" ye bağlı olarak dili değiştirme kodu ve belirtilen adım kimliğine bağlı olarak sayfanın içeriğini değiştirme 

kodu bu belgede ele alınmamıştır. 

 

\ data \ Questions.js  

 

Bu, sistemin çekirdeğidir. 

Bu, testin yapısını açıklayan dosyadır: Bu dosya değiştirilerek sitenin sayfaları değiştirilir ve belgenin başında 

belirtilen gereksinimleri yansıtan herhangi bir test türü oluşturmak mümkündür. 

Dosya, ilk adımı, son adımı ve adımların listesini (her birine bir tanımlayıcı verir) belirtir. 

Her adım şunları içerir: 

- Adım türü 

- Adımın tanımlayıcısı 

- Soru listesi 

- Son Eylem 

Üç tür adım vardır: 

• Cevap: cevaplar, son işlem bölümünde belirtildiği gibi kullanılır. 

• Cevap listesi: her sorunun birden çok cevabı olabilir. Cevap listesi, "son eylem" bölümünde belirtildiği gibi yönetilir. 

• Puan: cevaplara göre bir puan verilir. Adımın toplam puanına bağlı olarak, "son eylem" ile belirtildiği gibi farklı bir 

eylem gerçekleştirilir. 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

31 
 
 

Adımın "son işlem" bölümü, yanıtların nasıl yönetileceğini belirtir: bunları profillemede kaydetmek, elde edilen 

puana veya verilen yanıta göre belirli bir metni kaydetmek. 

 

Ek olarak, "son işlem" bölümü, elde edilen puana ve verilen yanıtlara göre bir sonraki adımın ne olması gerektiğini 

belirtir.n 

 

 

\ViewStep.vue 

Çeşitli soruları grafik olarak göstermeye ve cevapları kaydetmeye izin veren kodu içerir. 

URL'ye bağlı olarak kod, gösterilecek adımla ilgili bilgileri "question.js" dosyasından okumaya gider. 

Daha sonra çeşitli soru ve cevapları gösterir. 

Onay düğmesine basarak program, profil oluşturmada gerekli olanı kaydeden adımın "son eylem" bölümünde 

belirtilen eylemleri izler. 

Profil oluşturma, kullanılan aygıtın "yerel deposunda" kaydedilir ve herhangi bir sunucuya kaydedilmez. 

Ayrıca, sayfa her zaman testin tamamlanma yüzdesini gösterir. 

 

\views\End.vue 

Bu sayfa, kullanıcının profilini oluşturan "yerel depoya" kaydedilen verilerden okumayı gösterir. 

Sayfa, son adımdan sonra yüklenir ve siz yeni bir test yapmaya karar verene kadar erişilebilen tek sayfa olacaktır. 

Hatalı veri kaybını önlemek için, "yerel depolamaya" kaydedilen veriler, sayfa kapatıldıktan sonra bile görünür 

olacaktır. 

Veriler, tarayıcı ayarlarından veya yeni bir test başlatıldığında silinebilir. 

Özel bir düğme ile etkinleştirilen bir komut sayesinde, pdfmake kütüphanesinde bulunan bilgiler sayesinde kişinin 

kendi profillemesine ilişkin bir pdf oluşturulması mümkündür. 

 

  



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

32 
 
 

 

 

 

  



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

33 
 
 

 

ANNEXES 
 

ANNEXE I – Focus groups: Italian national report 

ANNEXE II – Focus groups: French national report 

ANNEXE III – Focus groups: Spanish national report 

ANNEXE IV – Focus groups: Turkish national report 
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Introduction 

 

1. Farmers’ needs assessment 
1.1 Objectives 

The goal of this focus group implementation  is to find farmers’ needs in order to include the most useful 

topics in the training part and in the social part of the European Web Platform.  

1.2 Methodology 
The Focus group’s data analysis was obtained by recording the focus group and reporting it in full, then for 

open answers the elementary cut-and-paste technique was implemented; for closed answers, data were 

analyzed through graphical methods as follow in the 2.3 part of this document. 

1.3 Results 
The needs that emerged from this focus group are: 

➢ Get to know new technologies in agriculture;  
➢ Understanding how to use new technologies;  
➢ Stay up to date;  
➢ Courses that can help to understand what is agriculture 4.0;  
➢ Be able to try these new technologies;  
➢ Understanding how to manage a farm 4.0;  
➢ Courses concerning new techniques for agriculture and new business models; 
➢ Compare with other farmers; 
➢ Be able to improve these technologies;  
➢ Courses concerning CAE, CAD, CAM, RE and Additive Manufacturing. 

 

About the training part, on the base of these farmers needs, emerged by the focus group the following 

topics have therefore been designed: 

- Agriculture 4.0 and new business models; 
- Farm 4.0 management; 
- Business strategy; 
- Fablab approach. 

 

In particular for the management of a Farm 4.0, the averages of the votes provided by the answers to the 

questionnaire were calculated and included in Chart 2: 
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Chart 2: Averages of votes provided by the answers regarding the Farm 4.0 management 

 

So, the votes were subdivided in five degree of interest: 

➢ From 8 to 10: Very interesting; 
➢ From 6 to 8: Interesting; 
➢ From 4 to 6: Quite interesting; 
➢ From 2 to 4: Little interesting; 
➢ From 0 to 2: Not interesting. 

 

It was decided to include the topics that were at least interesting to farmers, in order to provide a more 

useful service. 

So, only the themes that had an average of results greater than 6 were chosen.  

 

Regarding the business strategy, partners wanted to understand what were the main factors to be taken 

into consideration. So, was calculated the frequency with which these alternatives were selected by 

respondents, these were shown in Chart 3: 
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Chart 3: Frequency of selection of alternatives regarding the business strategy 

Due to lack of data, only the data that provided interest in at least 50% of the sample were taken into account. 
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Finally, about the Fablab approach, the averages of the votes provided by the answers to the 

questionnaire were calculated and included in Chart 4: 

 

Chart 4: Averages of votes provided by the answers about the Fablab approach 

 

Regarding the choice of the subjects to be treated, the same criterion used for the topics about the 

management of the farm 4.0 was chosen. So, only the themes that had an average of results greater than 

6 were chosen. 

Regarding the social part of the web platform, respondents express the use done of social networks. The 

data expressed in Chart 5 concern the percentages of positive responses to the questionnaire: 

 

Chart 5: Use done of Social Networks 
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These data express the percentage of affirmative answers emerged from the questionnaires regarding the 

opportunities already offered by social networks to improve their work.  

 

Finally, the average of the participants’ votes regarding the parts of scheme of the project are shown in 

Chart 6: 

 

 

Chart 6: Evaluation of participants about the scheme of the project 

 

Conclusions 

The knowledge of the new technologies was poor for most of the sample, only few knew them really. About 

60% of the sample analyzed did not know the sensors in the ground, Internet of Thinking, chips in the animals 

and the possibility of using drones in agriculture. Only the remote irrigation system through Arduino was known 

by all the participants . 

Regarding the knowledge of agriculture 4.0 and the new business models nothing is known, only one farmer 

has cited an example of vertically monitored agriculture via PC. 

Regarding the staying up-to-date, the participants said that there is a lot of information on the internet, but the 

new technologies are not yet sufficiently publicized and there is no trust from the farmers as they cannot prove 

them before the purchase. It is therefore very difficult to stay up-to-date for farmers. 

Farmers were asked if there were other skills to be considered and some of them mentioned: IT skills, skills 

regarding new farming techniques and also on the basis of agriculture to offer ideas to start from. Regarding 
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social networks, Facebook emerged in particular because it allows better publicizing theirs products, even if 

there are few opportunities to compare with other farmers. 

Regarding  CAD, CAE, CAM, RE and Additive Manufacturing , everyone knew 3D printing and CAD, the 

remaining only one farmer among those of the sample was aware of it. But these aroused a lot of interest for 

those who did not know them before, in fact they all said after the explanation that these knowledge could be a 

good support for their work. 

The question concerning the simulation environment has aroused much interest, in fact everyone agrees that 

this can help the diffusion of these new technologies. 

So the needs that emerged from this focus group are: 

- Get to know new technologies in agriculture;  
- Understanding how to use new technologies;  
- Stay up to date;  
- Courses that can help to understand what is agriculture 4.0;  
- Be able to try these new technologies;  
- Understanding how to manage a farm 4.0; 
- Courses concerning new techniques for agriculture and new business models;  
- Compare with other farmers; 
- Be able to improve these technologies;  
- Courses concerning CAE, CAD, CAM, RE and Additive Manufacturing.  

 

➢ About the theme of Agriculture 4.0 and new business models: 
 

In these courses will be treated all the new technologies on the market, such as ground robots, drones, 

chips in the animals, the Internet of Things, and all the news in the agricultural field that will keep the 

farmers updated. 

Courses also will talk about the new business models that will allow young agricultural entrepreneurs 

to take cues for their investments. These courses aim to make agriculture 4.0 known to farmers. 

 

➢ Regarding the Farm 4.0 management, the most useful topics for farmers are: 
 

- Knowing funding for starting, maintaining and expanding own business;  
- Entering local or/and international markets;      
- Developing fundamental skills for being a successful entrepreneur;   
- ICT knowledge for managing a Farm 4.0. 

 

➢ About Business strategy there are three different contexts: 
 

• About the context  “Actions”:  
 

- taking the initiative; 
- planning and management; 
- learning through experiences. 
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• About the context “Resources”:  
 

- self-awareness and self-efficacy;  
- mobilize resources; 
- financial and economic literacy. 
 

• About the context  “Ideas and Opportunities”:  
 

- ethical and sustainable thinking; 
- valuing ideas; 
- vision and creativity; 
- potting opportunities. 

 

 

Regarding the use done of social networks, a lack has emerged regard asking opinions to other farmers to solve 

practical problems.  

 

Finally, about the scheme of the project, the average of the participants’ votes are the followings: 

- The evaluation path of the user in terms of skills and abilities 8,2 

- The training part 9,2 

- The simulative environment 8,4 

- The job shadowing 8,6 

- The coworking 9,4 

So the co-working and the training part are the parts of the project considered most useful by farmers and 

therefore on which to pay more attention. 

 

ANNEXES 

 

1. Consent form for participants – participation in focus groups 

2. Questionnaires 

3. Pictures, videos, other 
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ANNEXE II 
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Introduction 

Agriculture 4.0 has been speading in France since beginning of the years 2000 and cooperatives, private 

sectors as well as national public plans have been set up for the last 10 years. Research poles, private 

alliances, technical institutes are all places taking care of the future of agriculture, even though the real needs 

of the farmers are struggling to be taken into account without intermediate bodies 

 

The various training options from consular bodies to private or public technicians or engineers schools have 

taken into account this new technological and connected perspective and are including new approaches and 

subjects in their curriculum.  

 

Projects based learning, experiential learning, prototyping are taking an important place in the offers although 

the access to material and the clear understanding of the challenges around datas are not fully worked on yet. 

 

Farmers’ needs assessment 

1.1 Objectives 
The objective of this study is to determine the skills, competencies and level of knowledge that farmers need 

to be able to operate within the framework of agriculture 4.0 

 

1.2 Methodology 
The exercise gathered essentially young farmers studying at UniLaSalle Agriculture Engineer program, and 2 

trainers/professors knowing from the field the farms issues. 

 

Results 

CHALLENGES IN FARMERS’ 4.0 PRACTICE 

The main challenges farmers meet to become successful entrepreneurs in the framework of Agriculture 4.0 are :  

- In terms of Entrepreneurial skills development :  

o Time for self-awareness, level 5 

o self-confidence as the regard of others and neighbors are important, clear understanding of 

the need for any new technological tool, the feeling of being overwhelmed (again), level 8 

o Innovation Mindset and risk management approach, level 9 

o Access to new funding systems, not well known in the agriculture world, level 6 

o ICT knowledge to manage the Farm 4.0, level 5 

o To be willing / to clearly understand why to spend time to learn new approach that takes time  

in using a FabLab / AgriLab, level 7 
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SOCIAL NETWORKING 

What are, in your opinion, the most important social networks that a farmer could use to: 

Buy raw materials – we traditionally use our cooperatives, and trading organizations, although start-ups such as 

Agriconomies are shaking the steadiness of our job 

Sell his/her production - same 

Exchange best practices – new social networks are being set up Agrifind, Farmr, all in the vast movement 

of Co-farming recently discovered 

Ask opinions from other farmers to solve practical problems – we essentially use our personal networks, 

starting from our neighbors.  

 

POSITIVE ASPECTS OFFERED IN YOUR HOST COUNTRY IN TERMS OF EDUCATION/TRAINING 

AND/OR INFORMATIONS FOR FARMERS THAT WANT TO BE SUCCESSFUL ENTREPRENEURS IN 

AGRICULTURE 4.0 FRAMEWORK 

Do you know what is offered by your Country?  

Yes and this why we study in an engineer agriculture school although we wish there would be more ICT 

taught in the first year to awake our interest for agriculture 4.0 to be able to take a more active part in it 

If yes, could you please provide some best practices?  

Prototyping in our AgriLab, projects approach learning, starting from where we are, although we can not 

become expert of everything 

If no, what do you think that could be offered? N/A 

What must be included in an interactive entrepreneurship course for farmers 4.0?  

ICT, prototyping approach, no need for long survey, in field test, and soft skills to gain confidence 

 

LENGTH OF THE TRAINING PATH 

How much the evaluation has to be long? 

It should be by providing evidence of your use, of the use of you’ve learnt because there is a gap between 

gaining knowledge and implementing them 

How much the single modules have to be long?  

May be one day, broken down in pieces that can be workend on when we have time – such as short videos 

How much the training path has to be long totally 

It depends on the objectives – no clear ideas on this question 

What the simulative environment has to contain in term of exercises? 

Real life possibilities to experiment, feedbacks from users/ innovators 
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How should be long the job shadowing in this process? And the coworking? 

No clear ideas on this question 

 

Conclusions 

The exchange on the skills was quite easier than to design a training as quite a lot does exist in the environment of 

the participants. The key issue that seemed to remain was the accessibility if you do not study, and we all admitted 

that it would be interesting to make the FabLab approach with the need to gain knowledge and invest some time 

better known.  



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

50 
 
 

ANNEXE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Intellectual Output of 

reference: 
I.O. 1 - System to measure the "Entrepreneurship degree" 

Coordinator:  Consorzio Scuola Comunità Impresa, Novara IT 

Authors 

 
 

To validate by Politecnico di Torino, Torino IT 

 Consorzio Scuola Comunità Impresa, Novara IT 

 Azienda Agricola Agrianto, Tagliacozzo (AQ) IT 

 Université de Technologie de Compiègne, Compiègne FR 

 Institut Polytechnique Unilasalle, Beauvais Cedex FR 

 Ocak Izi Dernegi, Balikesir TR 

 Consorci de la Ribera, Alzira (Valencia), ES 

Status: Definitive 

Date:  

Version: 1.0 

Classification: Internal report 

National Report - Spain 

FARMER4.0 focus groups  

with farmers and professionals/Stakeholders in agricultural 

matters 

 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

51 
 
 

Partners 

Logo Name Country 

 

Politecnico di Torino Italy 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italy 

 
Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italy 

 
Université de Technologie de Compiègne France 

 

Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkie 

 

Consorci de la Ribera Spain 

 

 

CONTACTS 

www.farmer4.eu  

https://farmer.csciformazione.it  

  

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/


FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

52 
 
 

 

FARMER 4.0 Project Profile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was funded by the European Erasmus+ Programme (2014-2020). 

The content of this document represents the views of the Authors only is their sole responsibility.  

The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

Grant Agreement No.: 

CUP No.: 

2018-1-IT01-KA202-006775 

E19F18000230006 

Acronym: FARMER 4.0 

Title: Farmer teaching and training Laboratories 

Start Date: 01/10/2018 

Duration: 24 months 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

53 
 
 

INTRODUCTION 

Farmer 4.0 Spanish approach 

The increase of the food need derived from the uncontrollable growth of the world population, added to the 
sustainability and to the respect for the environment demanded by consumers, are forcing the agricultural sector 

to a prominent transformation, also known as the Agriculture 4.0. 

This industrial evolution is one of the big bets of the European Union for the food-processing sector. It gathers 
it and identification of information turns into indispensable tool for the traceability, the environmental impact and 
the optimization of the resources. 

The statistical information of the agrarian sector shows the evolution of our economy towards a developed 
economy. The agricultural sector’s contribution to national GDP is decreasing, reaching around 2,6% of GDP in 

2017. The number of farms, arable land and agricultural employment data also show widespread declines. 

There are still no studies to provide reliable data on the use of new technologies in the agricultural sector, but it 

seems clear that agriculture 4.0 has gone from being a blueprint for the future to a tangible reality. The rapid 

evolution of the technologies involved, with the consequent decrease in manufacturing costs, and the need to 

maintain a productive environment that allows the sustainability of the media, makes technological advances 

aimed at improving working conditions, increasing precision in distribution and a guarantee of quality of the final 

products a necessity. 

Over the past few years, agricultural holdings have evolved towards increasingly professional management, 

especially for crops with higher economic profitability, which has been largely based on the availability of reliable 

information on the main aspects that condition the crop: climatology, physical and chemical characteristics of 

the soils, water needs of crops, crops, crop status, etc. 

The current situation is that we have the technology to carry out agriculture 4.0 and that some farms are already 

doing it successfully, but not generally. This type of technology is linked to highly professional farms, service 

companies, appropriate size of plots, the existence of variability within the farm, etc. And, above all, to training, to 

having qualified personnel on farms, and to the interpretation and management of information in an appropriate way. 

And for it to be successful it is necessary to have technology, but it is also essential “agronomic knowledge”. In this 

way, information obtained from a sensor on board a drone or tractor should be analyzed by technicians with the ability 

to transform that information into prescriptions. 

This technology is more widespread in some Spanish communities than in others, due to the different types of crops 

produced in each of them. In addition, it is more beneficial to implement this methodology on extensive crops, for 
example in the case of cereal, since the further reduction in costs would be more significant and the increase in 
efficiency and more significant profitability. In areas such as Valencia, where most farmers own small plots of land, it 

may be thought that precision farming will not be feasible. But instead of analysing the plot of a farmer, we analyse 

the plot of all those who belong to the same cooperative or association, it could become very beneficial for all, as 
they would lower costs and get better conclusions about the efficiency of this type of agriculture when comparing the 

results of different farmers. 

The traditional farmer in Spain has a number of difficulties in implementing Agriculture 4.0 on his farms: 
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Agriculture 4.0 is not available to all farmers, it is more likely to be limited to those with a large scale of production. 

• The cost of equipment is perceived by farmers as high, without them analysing it advantages. 

• Compatibility problems with existing machinery and funding problems to renew it. 

• Certain computer skills are required for system implementation. 

• Little culture of innovation in the sector. 

• Only 30% of farmers have computers. 

• Resistance in the sector to pay for training. 

• Lack of technology transfer channels and educational programmes involving researchers, industry, 
specialists and consultants. 

 

Innovative teaching methodologies and tools used in business courses for farmers 

1- CORPORATE LEARNING AND LEARNING 

Working in a group improves students' attention, involvement and knowledge acquisition. The main 
characteristic is that it is structured on the basis of the formation of groups of 3-6 people, where each member 
has a certain role and in order to reach the objectives it is necessary tointeract and work in a coordinated way. 
In cooperative learning, the ultimate goal is always common and will be achieved if each member successfully 
carries out its tasks. 

 

2- LEARNING BASED ON PROJECTS 

It enables students to acquire key knowledge and skills through the development of projects that respond to real 
life problems. Starting from a concrete and real problem, instead of the theoretical and traditional abstract model, 
improvements in the ability to retain knowledge on the part of the students seem evident, as well as the 
opportunity to develop complex competences such as critical thinking, communication, collaboration or problem 
solving. 

 

3- LEARING BASED ON PROBLEMS 

Problem based learning is a cyclical learning process composed of many different stages, beginning with asking 
questions and gaining knowledge that, in turn, leads to more questions in a growing cycle of complexity. 

To put this methodology into practice does not only involve an inquiry by the students, but also converts it into 
useful data and information. It develops critical thinking, improves the ability to solve problems and increases 
motivation. 
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ASSESSMENT OF AGRICULTURAL NEEDS 

 

Objective 

The objective of this study is to determine the skills, competencies and level of knowledge that farmers need to 
be able to operate within the framework of agriculture 4.0. 

 

Methodology 

For the achievement of the objective we have formed a heterogeneous discussion group called FOCUS GROUP. 
The members of this group belong to different groups or entities related to the agricultural sector, training and 
entrepreneurship to contribute their experience and opinion. 

 

NAME ORGANITATION 

Juan José Lliso Conselleria de Agricultura 

Enric Trull SECOT (Voluntary work senior managerial 

 advice) 

David Gabino Community  Manager  SECOT  (Voluntary 

 work senior managerial advice ) 

Alberto Llopis Educational centre EFA La Malvesía 

Federico Llorca Educational centre EFA La Malvesía 

Bernardo Ferrer Farmers' Valencian Association AVA-ASAJA 

Enrique Montalvá Professional farmer 

Noelia Díez Martí Local Development Agent. Ayuntamiento 

 de Alginet 

Àlvar Kuehn La Sembra 

Gema March Consorcio de la Ribera 

Graciela Olivert Consorcio de la Ribera 
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CHALLENGES 

The main challenge facing the farmer in Agriculture 4.0 is lack of training and lack of information. The farmer is 
usually a self-trained person who handles the technology, but without proper training. Learn from your own 
experience and mistakes. 

The farmer is unaware of the resources (training, financial, technological, etc…) available to him and it must be 
the work of public and private entities and bodies, working together to make him accessible all these resources, 

supporting and accompanying the farmer/entrepreneur in his business project and motivating him. 

Other challenges facing the farmer are the lack of professionalism in the sector and the legislative and 
agricultural policy changes that make his objectives change. Increasing legal requirements to ensure the quality 
of the agrifood product also means constant adaptation. 

 

BUSINESS ABILITIES 

The agricultural entrepreneur must be a curious, positive, dynamic person, able to take risks, enthusiastic, motivated 

and persevering. It must be proactive (planning and decision making). You must be a trained person, have knowledge 

of business planning and management and be knowledgeable of the resources that can facilitate your business work. 

Due to the characteristics of the sector, it must adapt easily and quickly to market circumstances and customer 

requirements. It must be innovative and committed to new technologies and the environment. 

 

UNDERSTANDING OF LOCAL COMMERCIAL POLICIES 

The farmer has had to adapt to the common agricultural policy of the European Union, which, as we have 
already said, requires him to change his business objectives in line with these policies. Lack of information, 
changes in legislation and lack of training means that they have to rely on agricultural associations to keep them 

informed and informed. 

 

ACCESS TO MARKETS (LOCAL AND INTERNATIONAL) 

Globalization, easy access to the common European market and the circumstances of the internal market have 
led the farmer to opt for international markets. 

The use of new technologies (online shops,websites) has helped bridge the gap between producers and 
markets. This has forced the farmer to adapt the products to the requirements and tastes of these new 
customers. 

 

FUNDING AND COLLECTION OF FUNDS 

In this respect, there is a total lack of information. They exist, but the information does not arrive. Once again, 
they must rely on associations and consultants to meet their funding needs and process the grants to which 
they may be entitled. There must be collaboration between public bodies and agricultural business associations 

that channel information to the farmer. 
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KNOWLEDGE OF THE TICS 

The agricultural entrepreneur, as we have already mentioned, is an autodidact in terms of the use of new 

technologies. They learn according to their needs, but they do not know the technology they do not use and that 

could help to make their farms profitable. In educational establishments such as EFA La Malvesia, workshops 

are organized to make farmers aware of the use of new techniques 
 

Find training in TICS on Internet platforms like Moodle, chamilo 

 

SOCIAL NETWORKS 

Social networks such as Facebook or Instagram are not used for marketing products. Whatsapp groups are 
used to keep informed about legislative changes, exchange of practices. 

 

TRAINING/EDUCATION IN SPAIN ON AGRICULTURE 4.0 

In Spain, there is a deficit in training, both regulated and unregulated in agriculture. In agriculture techniques 
4.0, it is the farms themselves that have to adapt to the market circumstances and opt for the use of new 
technologies without any training other than those given to them by the companies that provide the new 

technologies. 

 

CONTENTS TO BE INCLUDED IN A BUSINESS INITIATIVE COURSE FOR FARMERS 4.0 

Analysing the training deficits and the needs that should be covered, we believe that the contents of the course 
should be structured in two aspects: 

a) Digital marketing and web positioning. Online sales training. How to create and enhance online sales. 
Online shops and websites. How to improve web positioning and use of Social Networks in marketing 
policy. 

b) Management Resources: facilitate and train in management software that allows the technical and 
administrative management of the operation through mobile devices/tablets. Programmes enabling simple 
and updated legal documents such as templates, operating logbooks… 

 

CONCLUSIONS 

Agriculture 4.0 involves the use of a toolkit that will substantially improve the profitability of farms through better use 

of resources (water, fertilizer, pest control), thus significantly reducing operating costs. It is also an environmental 

benefit that will enable us to fight climate change. 

Agriculture 4.0 could even become a tool for not only promoting generational change in our fields, but also for 
combating rural depopulation, making agricultural activity more attractive and profitable. 

The farmer must adapt to this change that seems irreversible and for this we must offer him the formative and 
informative tools that allow him to carry out this technological transition with the greatest guarantees covering 
his real needs that we believe must focus on the digital marketing/online sales and on providing him tools of 

daily management of his farms 
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ANNEX 

Suggestions for FOCUS GROUP FARMER4.0 

With farmers and professionals / interested in agriculture 

 

Do you know the different legal ways to register a company (family, individual, small business, etc.)? 
 

The new entrepreneur does not know them, but he is informed, although sometimes he does not know 
in public where to go or who can help him. 

 

What is your knowledge of new technologies in the agricultural field? 

YES, in general they are known by all 

 

What production benefits do you think are derived from the systematic use of land robots and drones? 
 

This question was not asked in the focus group because these technologies are used in large 
extensions and the members of the Fous group were small crops. 

 

How much can the Innovative Cultivation Processes promote the presence of women in agricultural 
entrepreneurship? 

We have not done it, this question is not included in the report. 

 

The Importance of New Technologies for Agricultural Safety? 

They consider it important for crop monitoring 

 

What are the advantages for farms that use underground sensors? 

Not included in the report 

 

The importance of Internet of Thinking (IOT) and chips in animals? 
 

Is not included 

 

The importance of IOT in improving the efficiency of farms in terms of monitoring the production and 
organization of daily activities: the campaign notebook? 
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Most farmers are currently in use, but the farm book needs to be updated and modernised (legally 
binding document) 

 

Agriculture 4.0 and new business models? 

It is a reality that in the sector the use of new technologies is used, but for large extensions. 

But here it is necessary to differentiate between the use of the technologies in 3 areas: 

1.- Training: used moderately 

2.- Production: used in large extensions 

3.- Sales (marketing and marketing): moderately used 

 

The new software, Arduino, for remote control via a smartphone (lights, sprinklers, music, etc.)? 
 

Used in large extensions 

 

Is it easy to know the new / technology, mentioned above, to facilitate agricultural work? And those for the 
transformation of the product? 
 

They are usually known, the Spanish farmer adapts easily and learns intuitively the use of new 
technologies 

 

And, knowing the new / technologies mentioned above, what are the difficulties to use and access these 
new technologies? 

The high cost of their purchase and implementation. 

 

Is it easy to be up to date? 

For large extensions, yes. 

 

Are new product processing technologies suitable for small businesses? 

No 

 

How useful are the following skills (on a scale of 1 to 10) from the Agriculture 4.0 point of view? 
 

o Know funds to start, maintain and expand your own business: 10  

o Understanding how the country’s business culture works:10  
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o Access to markets (local and international): 10  

o Development of basic skills to be a successful entrepreneur:10  

- Knowing what ICT skills are needed to manage a farm 4.0: 8 

 

Are there other competencies to consider? 

 

a) The motivation: the current situation of agriculture in our area currently projects negative 
information on this sector and is seen as a difficult and unprofitable profession, although 
there are new entrepreneurs who have opted for agriculture but always applying an 
innovation: differentiated product, ecological, sales through the Internet, new products.  

b) Ability to visualize a clear target 

 

About the "Actions" area: which of the following skills do you think should be further developed from a 4.0 
perspective (Select one or more alternatives) 

 

1. Taking the initiative: YES  

2. Planning and management: YES  

3. Consider ambiguity, uncertainty and the risk of working with others:  

4. Learning through experiences: YES 

 

With respect to the context of "Resources": which of the following skills do you think should be further developed 
in a 4.0 perspective? (Select one or more alternatives) 

 

-Knowledge and Self Effectiveness: YES 
 

a) Motivation and perseverance: YES  

b) Mobilization of resources: YES  

c) Financial and economic education: YES  

d) Mobilizing others 

 

With respect to the context "Ideas and opportunities": which of the following skills do you think should be 
developed more from a 4.0 perspective? (Select one or more alternatives) 

 

1) Ethical and sustainable thinking: 9  

2) Valuing the ideas: 9  
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-Vision and creativity: 10 
 

- Identify opportunities: 10 

 

Which social networks do you consider most important? Facebook or Instagram? 

 

They don’t usually use social networks. They use WHATSAPP to be informed and exchange practices 

 

How much and how can social networks give visibility to your company? 

 

It depends on the business, if it is direct sales to the customer is a great tool If it is a 
small producer selling to large traders, they do not usually use it. 

 

Believe that social media can be used for your business in terms of: (Select yes or no) 
 

a. Purchase of raw materials. Yes  

b. Sell your production Yes  

c. Exchange best practices Yes  

d. Ask other farmers' opinions to solve practical problems. Yes 

 

What do you think should be the main topics to be included in an interactive entrepreneurship course for farmers 
4.0? 

 

Based on our project scheme, how important do you think the following steps are? (from 1 to 10): 

 

-The user assessment path in terms of skills and capabilities -The 
course of training 

 

-The simulation environment 
 

-The work of monitoring 
 

-El coworking 
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Could it be useful to represent in the simulation environment of a virtual FabLab in which the user can move 
360°to see the typical FabLab equipment and tools and learn how they work? 
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ANNEXE IV 
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Partners 

Logo Name Country 

 

Politecnico di Torino Italy 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italy 

 
Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italy 

 
Université de Technologie de Compiègne France 

 

Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkie 

 

Consorci de la Ribera Spain 
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Introduction 

A starting assumption of the FARMER 4.0 project is that it is vital to take into consideration the capacities and 
views of farmers and stakeholders by directly involving all of them as key actors, in order to focus effective 
training and curriculum development strategies. In this sense, the project follows a collaborative-based 

approach, which is the core and starting element of the initiative as a whole.  

The project implements a participative approach in which farmers, key professionals/experts and stakeholders 

are involved into it.  

The Focus Group is an exploratory research method used to help researchers gather in depth, qualitative 

information of their participants' attitudes and perceptions relating to concepts, products, services, or programs.  

Focus group interview procedures are built around the specific needs of the user.  

The objective of this activity is to identify the perceptions of professionals’ over their needs in terms of improving 
their practice and their competency (knowledge & skills for being successful entrepreneurs) and the challenges 

they have to face. 

The discussion broadly emphasise into the following themes: 

- Additive Manufacturing –3D Printing  

- Agricultural Entrepreneurship based on the FabLab approach  

- Internationalization and sustainability of the Global Farm 4.0  

- Social Networking for the Global Farm 4.0  

 

1. Farmers’ needs assessment 
 

1.1 Objectives 

In alignment with the objectives of the project, we have three main research objectives: 

c) To identify and describe different beliefs, barriers and opportunities regarding the implementation of 

common standards on teaching and training entrepreneurship for the Farmers 4.0; 

d) To formulate a general conceptual framework in each country to enhance the capacity-building of the 

farmers in Agriculture 4.0 to permit them to be successful entrepreneurs; 

e) To understand, in detail, skills and knowledges (=competences and their level) for building the project 

training modules 

- Additive Manufacturing –3D Print  

- Agricultural Entrepreneurship based on the FabLab approach  

- Internationalization and sustainability of the Global Farm 4.0  

- Social Networking for the Global Farm 4.0  
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and modifying the CAE/CAD/CAM/RE modules already produced by Politecnico di Torino  

The intention behind the construction of third research object is to understand, in detail, those skills and 

knowledges (=competences and their level) that might be owned from a FARMER 4.0 in the fields that the 

partnership has already detected. These indications will be the base of the assessment and evaluation processes. 

 

1.2 Methodology 

As soon as the institutions have been identified, the management was reached via telephone or email in 

order to describe the FARMER 4.0 project, the scope of this collaboration and the prospect of implementing the 

research activity.  

The national team scheduled a meeting and a call (a phone call) with members of the facility’s staff with 

the following objectives: 

- to provide clear and comprehensive information on the scope and objectives of the FARMER 4.0 project and 

its methodology and reply to any questions or worries; 

- to request the cooperation of the staff for facilitating the contact with the possible participants, for the process 

of obtaining their informed consent, and the implementation of the focus group discussions; 

- to ensure that no additional workload will be imposed upon the facility’s staff, yet one person will be required 

to act as a contact person with the national team and as a moderator for the implementation of the focus 

groups; 

We recognize that for FARMER 4.0 Focus Groups aim, it is essential that all the participants have experience 

in agriculture or in matters (ICT, teaching and training too) connected with the agriculture 4.0. 

The preliminary meeting/talk with candidates aims at:  

- introducing the FARMER 4.0 facilitator and co-facilitator to them; 

- trying to familiarise them with the presence of the facilitator and the co-facilitator; 

- describing vaguely that the researchers want to know their opinion that is why their participation would be very 

valuable. 

- describing the process of the focus group (date, duration, sitting altogether, use of tape recorder/video camera, 

etc.) and the use of informed consent forms; 

- asking if they are interested in participating in the focus group discussions. 

 

In particular, the steps below followed: 

- presentation of the project and the particular activity 

- providing a consent form and asking them to complete it 

- introduction of the participants 

- questions (brainstorming) 
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- questionnaire 

- closure 

- goodbye coffee and snacks 

 

2. Results 
 

The focus group is composed of 10 participants. The questionnaires were implemented on 10 February, 2019. The 

evaluation of the results is as follows: 

STEP 1 – Propensity to entrepreneurship (by a test) 

*4 participants got 1pt.; meant have outstanding abilities to be an entrepreneur. 

*5 participants got 2pts.; meant have satisfactory abilities to be an entrepreneur. 

*1 participant got 3pts.; meant Self-employment/entrepreneurship may not be an appropriate career for him/her. 

(He/she is invited to re-think about his/her choice to become an entrepreneur.)  

 

STEP 2 – The entrepreneurial objective 

*3 participants got 1pt.; meant High level +High level (more than 3 years experience + 0-3 years ago. 

*5 participants got 2pts.; meant High + low (More than 3 years experience + more than 3 years ago). 

*2 participant got 4pts.; meant Low + Low (Less than 3 years experience + more than 3 years ago 

          

STEP 3 – VET experiences (self-evaluation) 

*2 participants are level 4 and got 6pts; meant High school diploma, Vocational and technical high school diploma, 

Skilled worker certificate. 

*1 participant is level 5 and got 7pts; meant Associate degree (vocational) 

*4 participants are level 6 and got 8pts; meant Bachelor degree 

*1 participant is level 7 and got 9pts; meant Master degree (with thesis) 

*2 participants are level 8 and got 10pts; meant Doctoral degree (Phd, proficiency in art, specialty in medicine, 

dentistry) 

 

STEP 4 – ICT competences to be a farmer 4.0 (by self-evaluation);  

*1 participant got 4pts; meant have to expand/broaden/develop your knowledge following a course 

*2 participants got 5pts; meant have to expand/broaden/develop your knowledge following a course 

*1 participant got 7pts; meant can improve your knowledge following a course 

*2 participants got 9pts; meant knowledge is advanced 
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*4 participants got 10pts; meant knowledge is advanced 

 

STEP 5 – Other professional competences to be a farmer 4.0 (by self-evaluation) 

They were discussed during focus group and the conclusions were made. 

 

STEP 6 – Soft Skills to be a successful entrepreneur (by tests on creativity and communication) 

 

STEP 6-1 - SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Creativity (self evaluation test) 

*10 participants got score from 65 to 84pts; meant Creativity for you is necessary: Creativity is not a problem for 

you but often it is a necessary. Doing things in new ways is a value and sometimes a necessity. You believe that 

sometimes the solution needs to be found in the "not known". You are able to find a balance between fixed 

procedures and being open to alternatives. Be aware that you still have to be thorough when you do routine work.  

STEP 6-2-1. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 1 (aggressivity) 

*7 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows your scarce tendency to be determined (in 

the short term) and shows your scarce tendency to be constant (in the medium to long term) to achieve your goals. 

This result shows that you are not always determined (in the short term) and that occasionally you may not be 

consistent when trying to achieve your goals (medium to long term)  

*2 participants got score from 7 to 9pts; meant HIGH this result shows that you have a slight tendency to devalue 

the action of other people and showing negative feelings towards the person acting rather than the action itself. 

*1 participant got score from 10 to 12pts; meant VERY HIGH this result shows your constant tendency to devalue 

the action of other people and showing negative feelings towards the person acting rather than the action itself. 

STEP 6-2-2. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 2 (assertivity) 

*10 participants got score from 7 to 9pts; meant GOOD this result shows a good tendency to feel responsible and 

therefore an equally good propensity to commit yourself to achieve the goals. By the comparison between this 

result and the result of the further 3 tests, it will be possible for you to identify your strengths and your weaknesses 

on which we can work to optimize your competence (ability + knowledge). 

STEP 6-2-3. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 3 (control)  

*3 participants got score from 0 to 2pts; meant VERY LOW this result shows that you may have a tendency to keep 

everything under control (lack of selective ability) and may confuse short term goals with long term goals which 

may result in being overwhelmed with deadlines. Comparing the result of this self-evaluation and the results of the 

other 3 self-evaluation tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work 

toward strengthening your capabilities (ability and knowledge) 

*6 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows that it may be difficult for you to prioritize 

goals and may not always be able to distinguish between very urgent and non-urgent matters.   This can lead to 

very stressful situations Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation 
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tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your 

capabilities (ability and knowledge) 

*1 participant got score from 7 to 9pts; meant HIGH this results shows that you have a difficulty in completing your 

daily tasks and achieving your goals. However, this situation can be improved. Comparing the result of this self-

evaluation and the results of the other 3 self-evaluation tests, it is possible for you to identify both your strengths 

and weaknesses and can work toward strengthening your capabilities (ability and knowledge) 

STEP 6-2-4. SOFT SKILLS TO BE A SUCCESSFUL ENTREPRENEUR - Communication (self-

evaluation test) - PART 4 (manipulation)  

*5 participants got score from 3 to 5pts; meant LOW this result shows your moderate tendency to “do-it-yourself”, 

without any help from other people, your tendency not to delegate and to look for scarce information to support 

your decisions. This result shows how you have an average ability to work on your own initiative/drive/ability without 

asking help from others. Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation 

tests, it is possible for you to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your 

capabilities (ability and knowledge) 

*5 participants got score from 7 to 9pts; meant HIGH this result shows that while you have an average ability to 

assign tasks, you sometimes depend on help from others and a lot of information to support your decision too much. 

Comparing the result of this self-evaluation and the results of the other 3 self-evaluation tests, it is possible for you 

to identify both your strengths and weaknesses and can work toward strengthening your capabilities (ability and 

knowledge) 

 

3. Conclusions 
 

Today’s entrepreneurs need to have the social entrepreneurship, sustainability and strategic planning skills 

necessary to face the challenges that come with this highly competitive field.  

Entrepreneurship courses can focus on generating new ideas and seeing them to fruition, creating economic 

and social value. The Entrepreneurship courses can teach learner/farmers how to start their own businesses, 

develop new products, or manage innovative projects for existing firms and how to adapt new ideas to make a 

positive impact on the world today. 

The teaching of Agriculture may utilize basic but result-oriented strategies. However, to heighten innovation in 

the instructional delivery, variety is key. Therefore, training modules can diversify the instructional methods used in 

teaching. 

Simulation is one of the innovative teaching strategies that can be used for teaching practical oriented topics 

such as the use and management of agricultural tools and technologies for crop farming, soil preparation and so 

forth. Models or mock-ups of moving and operating machinery are given to learners to operate, fix and even 

maintain as they would eventually do in the real world. Today, aspects of life such as new planting or farming 

initiatives can be used in giving out instruction. This can be adopted and utilized. 

Field trips to Fablabs, agricultural centers, industries, farmlands etc., where learner/farmers get firsthand 

experience and practice of the theoretical methods of agriculture can prove very helpful. However, it must be 



FARMER4.0 Erasmus+ Project 
2018-1-It01-KA202-006775 

GIRIŞIMCILIK DERECESINI ÖLÇMEK IÇIN SISTEM ─ Intellectual Output 1 
 

 
 

72 
 
 

carefully planned with learner/farmers knowing prior the practical activities they would be engaging in when they 

visit those places. Assignments, write-ups, and infopack of the projects must be given to learner/farmers to aid 

them to participate effectively in the field trips. 

In addition, the discovery method of instructional delivery is also innovative. The training modules can expose 

learner/farmers to a situation existing in a farmland or agricultural site and asks them to discover the underlying 

principles that explain the situation and how the challenges identified there could be remedied. The learner/farmers 

learn the effective agricultural methods, chemicals, technologies through discovery. 
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