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FARMER 4.0 EĞİTİM ATÖLYESİ 
 

Farmer4.0, fiziksel (geleneksel sınıflar ve FarmerLabs) ve sanal (e-öğrenme ve VR simülasyonu) işbirlikçi 

ortamlarda yeni nesil tarımsal girişimcileri eğitmek için metodolojiler, içerikler ve araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. 

Farmer4.0 modelinin kalbinde eğitim laboratuvarı bir konteyner olarak tasarlanmıştır: 

1) geleneksel yapılandırılmış eğitim (yüz yüze) ve E-öğrenme 

2) kontrollü bir ortamda deney ve alıştırmalar (Sanal Gerçeklik simülasyonları) 

3) Katılımcıların, Yaratıcı Öğrenme ve 4P'lerin mantığında (projeler, akranlar, oyun, tutku) kolaylaştırıcı rolünü 

oynayan mentorlar tarafından desteklenen mevcut kaynakları nasıl kullanacaklarını keşfettikleri yapılandırılmamış 

öğrenme.  

Destek, bir FarmerLab atölyesinde, bir FabLab'de (Muhteşem Laboratuvar veya Dijital İmalat Laboratuvarı), en son 

bilgi teknolojilerinin kullanımıyla yakından bağlantılı yeni tarım uygulamalarının yaratılmasına adanmış gerçek bir 

"araç ve bilgi atölyesi" içinde yer almaktadır. malzemeler, şekiller ve uygulamalar açısından yenilikçi ürünlerin tam 

zamanında oluşturulması (örneğin, mahsul kontrolü için dronlar veya küçük seraları aydınlatmak veya ısıtmak için 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan araçların oluşturulması). 

Farmer 4.0 ortaklığının kurduğu modele göre yeni nesil çiftçi, öncelikle işbaşı gözlem'e destek verecek.  

a) Sanal Gerçeklik ortamında deney yapıldıktan sonra, uzman işçinin deneyimini kuşaklar arası bir diyalogda 

kullanarak, eklemenin belirli bölgesel özelliklerine ilişkin bilginin güçlendirilmesi gereken "geleneksel çiftçi" 

b) bağlamın gerçek potansiyelini anlamak için bir FabLab zanaat bağlamında çalışan dijital üretim uzmanı 

İşbaşı gözlemde "gözlem" dönemiyle güçlendirilen ikinci bir anda, kendilerini diğer öğrencilerle (Akran öğrenme) ve 

uzman akıl hocalarıyla birlikte çalışmak, tasarlamak, denemek, yaratmak için atölyede bulacaklar. 

Proje çerçevesinde ayrıntılandırılan İşbaşı gözlem ve Ortak Çalışma faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik 

yönergeler aşağıdaki adreslerde mevcuttur (seçilen danışma diline bağlı olarak): 

 

İNGİLİZCE SÜRÜMÜ: https://www.farmer4.eu/utils/  

İTALYANCA SÜRÜMÜ: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

FRANSIZCA SÜRÜMÜ: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

İSPANYOLCA SÜRÜMÜ: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

TÜRKÇE SÜRÜMÜ: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

 

Aslında, Farmer4.0 eğitim atölyesi sadece bir eğitim yeri değil (harmanlanmış öğrenmede sunulan eğitim içeriği 

sayesinde), aynı zamanda kişinin bilgisini genişletebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği ve tek bir kaynağın belirli 

avantajını, yalnızca genişletilmiş bir ağ ile elde edilebilen sinerjilerle birleştiren bir ağın oluşturulması yoluyla 

yaparak öğrenebileceği ortak bir katılımcı inovasyon yeri olmayı da amaçlamaktadır. 

Beceri ve bilgi transferini güçlendirmek için, Farmer 4.0'ın şunları yapmasına olanak tanıyan kurslar 

oluşturulmuştur: 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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a) kullanılan teknolojiler (örn. 3D yazıcılar) sayesinde son derece özelleştirilmiş, benzersiz ancak aynı zamanda 

binlerce birime kadar ölçeklenebilir olan ürün mühendisliği sürecini denetlemek (Modüller "CAD / CAM / CAE / RE" 

- ödünç alınmıştır. önceki WEB3D projesi ve Farmer4.0 ve Modül "Eklemeli Üretim - 3D Baskı" eğitim ihtiyaçlarına 

göre uyarlandı) 

b) teknik fizibilitenin nasıl doğrulanacağını, uygulama maliyetlerinin nasıl değerlendirileceğini, eko uyumlu 

malzemeler kullanarak "tam zamanında sıfır kilometre" felsefesine göre üretim yapmayı, Açık İnovasyonun 

şekillendiği yenilikçi ve esnek bir işbirliği bağlamında kendilerini nasıl organize edeceğini bilmek FarmerLab'de 

("FabLab yaklaşımına göre tarımsal girişimcilik" ve "Global Farm 4.0'ın Uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği" 

Modülleri) 

c) pazarlama organize etmek ve ürünleri sosyal medyayı kullanarak satmak (grup zihniyetini teşvik edin, çiftliğin 

coğrafi sınırlarını aşın, bilgileri özümseyin, güncellemeleri yayınlayın, şüpheleri paylaşın ve yanıtları arayın) (Modül 

"Küresel Çiftlik 4.0 için Sosyal Ağ") 

Fiziksel olarak, "Farmer4.0" atölyeleri, ortakların mevcudiyetlerini değerlendirmek için halihazırda temas kurduğu 

çeşitli gerçekliklerde mevcut olan geleneksel Üretim Laboratuvarları (normalde zanaatkarlar tarafından tarım 

dışındaki diğer bağlamlar için kullanılan Dijital Üretim Laboratuvarları) tarafından barındırılabilir. 

 

 

Eğitim modeli  4.0 
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İÇERİK DETAYLARI   
 

Ortaklık, teslim edilecek içeriklerin detayları ve e-Öğrenim veya yüz yüze modda teslim edilecek parçalar üzerinde 

anlaştı. 

Kararlaştırılan hususlar temelinde, daha sonra materyallerin toplanması ve eğitim içeriklerinin hazırlanması için 

yeniden detaylandırılmasıyla, ele alınan konularla ilgili bir "Avrupa vizyonu" sağlandı. 

Aşağıda, üretilen eğitim modüllerinin içeriklerinin bir indeksi yer almaktadır. 

 

Modül Codice Nome 

MODÜL 0 FARMER-MOD0-01-TR Girişte değerlendirme ve yönlendirme 

MODÜL 1 FARMER-MOD1-01-TR Why CAD CAE CAM RE? 

MODÜL 1 FARMER-MOD1-02-TR Computer Aided Engineering 

MODÜL 1 FARMER-MOD1-03-TR Computer Aided Design 

MODÜL 1 FARMER-MOD1-04-TR Computer Aided Manufacturing 

MODÜL 1 FARMER-MOD1-05-TR Reverse Engineering 

MODÜL 2 FARMER-MOD2-01-TR 3D Baski nedir? 

MODÜL 2 FARMER-MOD2-02-TR Neden 3D Baski 

MODÜL 2 FARMER-MOD2-03-TR 3D olarak nasil yazdirirız? 

MODÜL 3 FARMER-MOD3-01-TR Tarımsal girişimcilik ve FabLablar 

MODÜL 3 FARMER-MOD3-02-TR İş Planı 

MODÜL 3 FARMER-MOD3-03-TR Çiftlik 4.0 yönetim 

MODÜL 3 FARMER-MOD3-04-TR Avrupa birliği genel veri koruma yönetmeliği ile ilgili gizlilik yönetimi 2016/679  

MODÜL 4 FARMER-MOD4-01-TR Tarimda uluslararasilaşma 

MODÜL 4 FARMER-MOD4-02-TR Tarimda sürdürülebilirlik hakkinda 

MODÜL 5 FARMER-MOD5-01-TR Çevrimiçi bir strateji tanimlayin: rekabetçi bir web sitesi oluşturun 

MODÜL 5 FARMER-MOD5-02-TR Çevrimiçi bir strateji tanimlamak: Sosyal Ağlar 

MODÜL 5 FARMER-MOD5-03-TR Web ve Sosyal Medya için yazma 

MODÜL 5 FARMER-MOD5-04-TR Yayin Plani tasarimı 

MODÜL 6 FARMER-MOD6-01-TR Bülten 

MODÜL 6 FARMER-MOD6-02-TR Şirketinizi tanitmak için sosyal medya pazarlama araci: hikaye anlatma 

MODÜL 6 FARMER-MOD6-03-TR Çevrimiçi görüşmelerin yönetimi ve kurumsal değerlendirme 
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E-ÖĞRENMEDE VERİLECEK İÇERİK TASARIMININ 
MODELLENMESİ 
 

CSCI, uzman metodolog tarafından yönlendirilen içerik sağlayıcılar, aşağıdaki yaklaşıma dayalı tek bir sunum 

şablonu olan e-öğrenme içeriklerinin üretimi için tek bir "tasarım" seçtiler: giriş - konular - özet - öz değerlendirme. 

Önerilen yapı (ve derslerin aşamalı olarak oluşturulduğu temelde), ortaklığın dahili bir çalışma belgesi olduğu için 

orijinal dilde bırakılan bu belgenin Ek 1'inde rapor edilen yapıdır. 

 

 

 

MOODLE'daki bireysel derslerin tasarımına gelince, kullanıcıyı şaşırtmamak için olabildiğince 'temiz' ve basit bir 
yapı ile her modül için tek bir şablon seçerek her şeyi standartlaştırmaya çalıştık: 

- Kapak 
- Paragraf dizini 
- Paragraf kapağı 
- Ders sayfası 
- Dış belgelere referanslar içeren sayfa (daha fazla bilgi) 
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EĞİTİM MODÜLLERİ 
 

Her içerik yöneticisi, kabul edilen şablona (teorik kısım, alıştırmalar, öz değerlendirmeler, videolar, ses ...) göre 

içeriklerin hazırlanması üzerinde çalıştı ve aşağıdakilerle ilgili sıfırdan içerikler oluşturdu: 

- Katmanlı İmalat - 3D Baskı (UTC) 

- FabLab yaklaşımına göre tarımsal girişimcilik (Agrianto) 

- Global Farm 4.0'ın uluslararasılaşması ve sürdürülebilirliği (Unilasalle) 

- Global Farm 4.0 için Sosyal Ağ (CSCI) 

 

ve eğitim modüllerini uyarlamak   

- CAE 

- CAD 

- CAM 

- RE 

 

Çıkış tasarımını standartlaştırma ihtiyacına bağlı göstergeleri takip ederek ve çıkış tasarımını standartlaştırma 

ihtiyacına bağlı göstergeleri takiben, daha önce Leonardo da Vinci ve Hayatboyu Öğrenme Programı projeleri 

çerçevesinde Politecnico di Torino tarafından üretilen eğitim modülleri (sırasıyla WEBD ve WEB3D olarak 

adlandırılır), ve FarmerLab bağlamındaki eserler (yani, tarım sektörüne hizmet veren FabLab'daki). 

Modülleri kurma felsefesi için lütfen Eğiticinin El Kitabına bakın: 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/utils/  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

 

Bunun yerine, eğitim modülleri FARMER 4.0 platformlarına başvurarak verilebilir: 

www.farmer4.eu 

https://farmer.csciformazione.it  

  

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/
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SANAL GERÇEKLİKTE YÖNLENDİRME SİMÜLASYONLARI  
 

Politecnico di Torino, hem FARMER 4.0 sanal gerçeklik simülasyon ortamının (kontrollü bir ortamda öğrenmeye ve 

alıştırmalara izin veren) oluşturulmasından hem de 3D nesneler ve alıştırmalardan sorumluydu. 

Tüm ortaklık, Politecnico di Torino tarafından önerilen oyunlar ve alıştırmalar için bir "yön" üzerinde anlaştı. 

Simülatörün eklemlenmesini, işlevlerini ve içeriğini tam olarak anlamak için, lütfen aşağıdaki bağlantılarda Öğrenci 

Kılavuzunda da bulunan videoyu (İngilizce) izleyin: 

 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/utils/  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

FRANSIZCA sürümü: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

İSPANYOLCA sürümü: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/ 

 

Farmer4.0 projesinin simülatörü, A-Frame (https://aframe.io) kullanılarak oluşturuldu. A-Frame, Sanal Gerçeklik 

(VR) deneyimleri oluşturmak için bir web çerçevesidir. Bu çerçeve tarafından sunulan işlevlere Javascript kodu 

aracılığıyla erişilebilir ve bir web sunucusunda barındırılan bir HTML web sayfasına entegre edilebilir. 

Simülatörümüz için bundan tam olarak böyle yararlanıyoruz. 

Teknik bir bakış açısından, çerçeve tamamen HTML diline dayanır. Bu, çalışan işletim sisteminden bağımsız olarak 

hem masaüstü hem de mobil cihazlarda herhangi bir web tarayıcısı aracılığıyla oluşturulan uygulamaların 

kullanımına izin verir. Bir A-Frame uygulamasının işlevselliğini Vive, Rift, Windows Mixed Reality, Daydream, 

GearVR, Cardboard, Oculus Go gibi VR başlıklarında çalışabilecek şekilde genişletmek de mümkündür. 

Özellikle, sürükleyici simülatörümüz, arka plan görevi gören ve kullanıcının etkileşime girdiği ortamı (gökyüzü 

haritası) oluşturan 360 ° görüntüden oluşur. Blender'da (www.blender.org) oluşturulan bu görüntü, varsayımsal bir 

FabLab'ın veya paylaşılan laboratuvarın içini göstermektedir. Bir gökyüzü haritasının kullanılması, görüntüleme için 

kullanılan aygıttaki donanım kaynaklarına olan talebi azaltır. Sanal alan içinde kullanıcının bakış açısını döndürerek 

ilgi unsurlarına odaklanması mümkündür. 

Sahne gerçekçilik duygusunu artırmak için bazı mobilyalar eklendi. Bu nesneler ayrıca Blender'da oluşturuldu ve 

daha sonra WebGL tabanlı uygulamalarda tipik olan gltf formatında dışa aktarıldı. Bu tür uygulamalar, web 

üzerinden üç boyutlu nesneleri görüntüler, bu nedenle işlemleri için hafif ancak eksiksiz bir dosya formatına ihtiyaç 

duyar. Mevcut tüm nesnelerden ikisi bir tür etkileşim biçimini uygular: bir dizüstü bilgisayar ve bir 3D yazıcı. Her iki 

öğe için de, kullanıcının fare tıklamalarına tepki verebilen bir dinleyici bileşeni etkindir. Yazılar ve oklar gibi grafik 

öğeler (A-Frame'deki HINT sınıfı nesneler), kullanıcıya hangi nesnelerle etkileşime girebileceklerini gösterir. 

Bir kez tıklandığında dizüstü bilgisayar, Simülatörün ana konusu olan tarım aletlerinin farklı 3B modelleri arasında 

seçim yapmak için görüntülerle bazı panelleri (GEOMETRY sınıfı nesneler) gösteren bir olayı tetikler. Gösterilen 

görüntüler, 3B nesnelerin Blender'da işlenmesiyle yapılmıştır. Diğer paneller, pdf dosyalarının indirilmesine veya 

seçili aracı Solidworks'te modellemek için bir video eğitiminin görüntülenmesine izin verir. 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Oluşturulacak araçlardan biri seçildikten sonra, 3B yazıcıya tıklandığında, seçilen aracın 3B modelini sunucuda 

alan ve her seferinde tek parça olarak yükleyen bir işlevi çalıştırır. 3D oyunda. 3D yazıcı, model dosyasında 

kaydedilen animasyonu kopyalayabilen bir iskelet sistemi ile donatılmıştır. 

Simülatörün diğer bir ilgili teknik yönü, içeriği farklı dillerde sunabilmesidir. Metin içerikleri, özel bir veri tabanında 

yer alır ve başlangıçta kullanıcı tarafından seçilen dile göre seçilir. Bu içerik, menüler ve düğmeler metni için 

kullanılır. İndirilecek dosyalar veya oynatılacak videolar etiketlenir, böylece sistem belirli bir dil için hangilerini 

alacağını bilir. 
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ANNEXES 
 

ANNEX I Design of the training modules tool - Notes for the realization of Farmer4.0 training modules 
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Introduction 

 

The FarmerLab “training workshop” is the core of the Farmer 4.0 model and it is composed of: 

1) Traditional training (face-to-face and eLearning = blended learning) 
2) Experimentation and exercise in a controlled (and safe) environment (Virtual Reality simulation) 
3) Unstructured learning where the participants themselves discover how to use the resources available, 

supported by mentors who act as facilitators (Job Shadowing first and Co-Working after, inside the 
FabLab) 

 

How to structure the training modules 

 

Farmer4.0 training path previews face-to-face contents and eLearning contents. 

Each producer has to propose an Index of contents, specifying what has to be face-to-face trained and what will be 

eLearning trained.  

eLearning contents must to be “consistent” and complete the face-to-face lessons . 

We have to suggest face-to-face lessons only if necessary because of its strategical importance in the economy of 

the course: i.e. there are some contents that must be only face-to-face trained because they need the “physical 

contact” with the teacher and the rest of the class or they need the face-to-face interaction with other actors. Where 

is not necessary, we can produce only eLearning lessons). 

 

Farmer4.0 learning outcomes: 

a) to be able to supervise the product engineering process which, thanks to the technologies used (eg 3D printers) 

is highly personalized, unique but at the same time scalable up to thousands of units (thanks to the 

CAD/CAM/CAE/RE modules -from previous WEB3D project and adapted to the farmers’ needs- and Additive 

Manufacturing - 3D Printing Module) 

b) to be able to verify the technical feasibility, to evaluate the costs, to produce following the "just-in-time and zero 

kilometer" philosophy using eco-compatible materials; to be able to manage the farm in an innovative and flexible 

collaborative context (Open Innovation is realized inside the FarmerLab), thanks to the EAgricultural 

entrepreneurship according to the FabLab approach" module and the "Internationalization and sustainability of the 

Global Farm 4.0" module 

c) to be able to organize marketing and selling it using social media (promoting the group mentality, overcoming 

the geographical boundaries of the company, absorbing information, posting updates, sharing doubts and seeking 

answers) thanks to the "Global Networking for Global Farm 4.0" module 
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The structuring of the E-learning modules to be developed 

 

As already seen, the training modules to produce are:  

- CAD/CAM/CAE/RE (PoliTO) 
- Additive Manufacturing – 3D printing (UTC) 
- Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach (Agrianto) 
- Internationalization and Global Farm 4.0 sustainability (Unilasalle) 
- Social Networking for the Global Farm 4.0 (CSCI) 

 

On the basis of these assumptions we propose to prepare for each module: 

• Some Units:  
- Introduction (unit 1) 
- Teaching Units (from unit 1 to unit N-1) 
- FINAL test (lesson N) 

• Each unit will be composed of a certain number of lessons 

• At the same time, each lesson will be composed of a certain number of web pages 
 

 

 

We are thinking to write each teaching unit taking into consideration the following menu: 

1. Introduction  
2. Contents (from lesson 1 to lesson N-2) 
3. Summary (lesson N-1) 
4. Self-evaluation test (lesson N) 

 

MODULE

Unit 1

(Introduction)

Lesson 1 

Page 1

Page 2

Page …

Page N

Lesson 2 Lesson … = Lesson N

Form Unit 2 to 
Unit N-2 

(contents)

Unit N-1

(Summary)

Unit N

FINAL TEST
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When we “build” a lesson we have to take into consideration the following rules: 

1. If it is possible, you have to give to the student only one new information 
2. We have to give concise and simple information 
3. It is better to separate the information in a series of units shorter 

 

Remember: 

1. The student assimilate an information if we offer an activity in which he/she has to use the information 
trained 

2. If the result of the activity is in conformity with our expectations, we will consider the information assimilated 
and the student can pass over (self-evaluation) 

 

We have supposed that the “lesson 1” for each teaching unit is the INTRODUCTION of the same. 

 

This “Introduction” will be composed from: 

1. Welcome 
2. Motivation 
3. Qualifications 
4. Competencies 

 

WELCOME 

In this section we give some information about what he/she has to do for following the lessons  

 

MOTIVATION 

In this section we have to explain the connection between the contents that the student will study and the advantage 

to take them 

 

QUALIFICATIONS 

They are the knowledges that the student has to own to take the teaching unit without difficulties 

 

LEARNING OUTCOMES 

Skills, knowledge and abilities the student can carries out at the end of the teaching unit 

 

The Self Evaluation is important to make sure that the student has acquired the competencies identified at the 

beginning of the teaching unit (lesson 1) 
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Guidelines for the production of the teaching material 

 

The layout suggested for the courseware could be completed of the following parts: 

Glossary (specific for each unit or lesson): list of key terms and their definitions  

Bibliography (specific for each unit or lesson): list of all the documents (books and/or articles) used to compose 

the contents 

Help: explanations useful for the comprehension of the courseware’s usage 

Links: interesting and useful web address concerning the contents of the page currently displayed 

Video: video animation (when made available by the Authors) concerning the contents of the page currently 

displayed 

Arrows: use them to move through the pages sequence 

lesson’s name and position (page 1 of …): useful to avoid confusion, since the Students will always know where 

they are located within the learning path 

Animations: dynamic images (when available) concerning the contents of the page currently displayed 

Audio: useful to start/stop a deepening or an explanation about the contents (text, images, animations) 

How to prepare the contents 

 

To prepare the contents for the on line courseware, the partnership will be required to work directly on the platform 

following PoliTO and UTC requirements/indication. 

The suggestion is, at the moment, to start to collect all the useful materials (books, information, newspapers, 

previews studies, pictures, video, audio, links….) on the base of the “index” of each module. 
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