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Eğitim modelinin Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Öğretim sistemine 
dahil edilmesi için öneriler 
 

 

 

GİRİŞ 

 

Bu belge, 2018-2021 yılları arasında gerçekleştirilen FARMER 4.0 proje sürecinin ana sonuçlarını özetlemektedir. 

2018 yılında başlatılan ve 2020'den itibaren acil sağlık durumuyla ilgili düzenlemelere uyarlamak için yeniden 

şekillendirildi, son aylarda daha sık kullanmayı öğrendiğimiz çevrimiçi tartışma yöntemlerinden yararlanıldı. Bu 

belge, bu proje çerçevesinde tasarlanan ve oluşturulan eğitim araçlarının kullanımını teşvik etmeye / artırmaya 

yönelik bazı tavsiyeleri açıklamaktadır. 

FARMER 4.0 projesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında KA2 - Stratejik Ortaklık Projeleri çerçevesinde bir Avrupa 

projesidir. 

Ana eylem, inovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değiş tokuşudur. Bu anlamda projenin amacı, tarım 

girişimcilerini ve işadamlarını çiftçi 4.0 olacak şekilde yetiştirmektir. 

FARMER 4.0'ın öncelikleri, dijital çağda açık eğitim ve yenilikçi uygulamaların yanı sıra yüksek kalitede ve ilgili 

beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesidir; Dijital çağın "geleneksel" çiftçileri, teknoloji uzmanları, araştırmacıları ve 

tarımsal girişimcileri arasındaki yetkinlik transferini teşvik etmek için Deneysel eğitim unsurlarını İşbaşı gözlem ve 

"kuşaklar arası" birlikte çalışmayı entegre ederek yüksek kaliteli, işe dayalı mesleki eğitim "Çiftçi4.0 Tarım alanında, 

özellikle "yeşil işler" sektöründe yeniden eğitim almak isteyen gençler ve işsizler arasında girişimcilik eğitimini ve 

sosyal girişimciliği teşvik eder. 

Önerilen eğitim modeli, dijital üretime, dijital tarıma ve yeni teknolojilerin kullanımına dayalı yeni üretim süreçlerinin 

ve iş modellerinin aktarılmasını ve benimsenmesini kolaylaştırır. Dahası, Çiftçi 4.0 araçları, açık kaynak ve 

"sektörler arası" bir işbirliğinin yanı sıra "kuşaklar arası" işbirliği biçimlerini (işbaşı gözlem ve birlikte çalışma) 

tasarlayacaktır. 

Bu girişimci eğitim, 2014-2020 Kırsal Kalkınma Planı'nda öngörüldüğü gibi, işletmelerin tarım dışı faaliyetlere 

yönelik yenilikçiliğini ve çeşitlendirilmesini teşvik etmeyi de mümkün kılmaktadır. 
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Dijital eserler ve doğal organizmalar arasındaki sinerjiye bir adım daha yaklaştık. Bu sinerji, tarımsal girişimcilerin 

çalışma koşullarını iyileştirerek sürdürülebilirlik maliyetlerini düşürecektir. 

Önerilen eğitim sayesinde, dijital çağın tarımsal girişimcisi (çiftçi4.0) en modern dijital üretim teknolojilerini şu 

amaçlarla kullanabilecek: ürünler ve "Km0" tarımsal gıda zincirleri (örneğin, kalitelerinin belgelendirilmesini 

kolaylaştırabilen tarım ürünleri için izlenebilirlik sistemleri ile). 

Bu yeni eğitimin etkisi, küçük çiftçilerin işlerini daha az külfetli, daha karlı ve daha kolay hale getirirken, sosyal tarım 

yoluyla arzın çeşitlendirilmesini teşvik edecek ve tarım ürünlerinin kalitesini iyileştirme ihtiyacı konusunda daha 

fazla farkındalık sağlayacaktır. 

Farmer4.0 eğitim modeli, geleneksel çiftçiler arasında, geleneksel uygulamalı araçlar (Makers 1.0 veya Analog 

Makers) ve yeni nesil çiftçiler kullanarak sorunlar ortaya çıktığında çözüm bulmaya, geleneksel çiftçiler arasında 

bilgi düzenlemeye, dilleri paylaşmaya ve iletişimi kolaylaştırmaya olanak tanır. Dijital çağa ve Endüstri 4.0'a doğru 

(Makers 4.0). Karma öğrenme (yüz yüze ve e-Öğrenim oturumları) ve deneyimsel öğrenmenin hem sanal 

ortamlarda ("Sanal Gerçeklik Laboratuvarlarında" üç boyutlu modellerle etkileşim ve manipülasyon yoluyla) hem 

de sanal ortamlarda ("Sanal Gerçeklik Laboratuvarları" nda 3D modellerle manipülasyon ve etkileşim yoluyla) ve 

işbaşı gözlem ve nesiller arası ortak çalışmalarda, Farmer4.0 aşağıdakilerin "nasıl" yapılacağını anlamak için 

gerekli becerileri sağlar: 

1) çok işlevli çiftlikleri (Global Farm 4.0) yeniden icat edin ve hedeflenen pazarlama stratejileri, sosyal ağların ve 

hedefli pazarlama stratejilerinin kullanımı, sosyal ağların ve son teknoloji BT platformlarının kullanımı, etkin kullanım 

sayesinde ihracata açın. Sektöre sunulan AB ve ulusal kaynaklar. 

2) işbirlikçi 3D dijital tasarım araçları ve yaratıcı araçların kullanımı yoluyla hayal edilenin farkına varın, "FabLab" 

yaklaşımına dayalı yenilikçi tarımsal girişimlerin yaratılmasını teşvik edin, çiftçi 4.0'ın kendi işini geliştirebileceği 

dijital üretim laboratuvarları , düşük maliyetle ve düşük çevresel etkiyle (çevresel olarak sürdürülebilir malzemeler 

kullanarak) kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış küçük araçlar, "yeni nesil tarım" için bileşenler oluşturun. 

Çok dilli Farmer4.0 platformu aracılığıyla kullanıcılar, çiftçilerin ve ailelerinin eğitimini desteklemeyi amaçlayan 

uluslararası bir "Açık İnovasyon Topluluğu" nda işbirliği yapabilirler. Bu platform, ürünlerin / süreçlerin geliştirilmesi 

için yeni teknolojilerden yararlanabilen profesyonellerin eğitimini desteklemeyi ve onların bilgi ve deneyimlerini 

uzmanlar ve diğer öğrencilerle coğrafi engellerin ötesinde ("açık" platform) açık inovasyon felsefesine göre değiş 

tokuş etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

 

METODOLOJİ 

 

Bu projenin hedeflerine ulaşmak ve nihai ürünlerini tasarlamak için aşağıdaki eylemler gerçekleştirilmiştir: 

A1 Öğrencinin girişimci tutumunu ölçmek için kullanılan yöntem ve araçların tanımı. 

A2-Girişimci tutumun derecesini ölçmek için "sistemin" tanımı. 

A3 Çiftçi 4.0 mimarisinin tanımı ve metodolojilerin ve eğitim içeriklerinin detaylandırılması. 

A4 Beta-testing. Öğretmen ve öğrenci için kılavuzlar 

A5 Edinilen yeterliliklerin tanınması, onaylanması ve belgelendirilmesi sistemi. 

Bu eylemleri gerçekleştirmek için eğitim sektörü, tarım sektörü, kamu yönetimi sektörü ve teknoloji sektörü ile ilgili 

uzmanlar görevlendirilmiştir. 
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Eylemlerin uygulanmasında kullanılan araçlar şu şekildedir: 

1) Projenin her bir ortak ülkesindeki 5 Odak grubu: İtalya, İspanya, Fransa ve Turkey. 

Bu toplantıların katılımcıları politika yapıcılar ve tarım girişimcileri, ticaret birlikleri, sosyal ortaklar, yerel düzeyde 

aktif olan eğitim ve öğretim dünyasının referanslarıdır. Projeyi daha iyi anlamalarını sağlamak için projede yer alan 

farklı sektörlerin fikirlerini ve bilgilerini topladılar. 

 

     

 

 

2) Webinarlar 

Proje süresince aşağıdaki içeriklerle 4 web semineri düzenlendi: 

- FARMER 4.0 projesinin sunumu       

- FARMER 4.0 platformu 

- Sanal simülatörün sunumu 

 

     

 

 

3) Danışma masaları 

Danışma masaları, oluşturulan farklı araçları doğrulamak için oluşturulmuş bir doğrulama mekanizmasıdır. 

Belediye, il, eğitim, öğretim, tarım bölge müdürlükleri, tarım sektöründe faaliyet gösteren ana sendika başkanları, 

tarım alanındaki eğitim kurumlarının okul müdürleri, bilgisayar bilimi, robotik, mekanik, dezavantajlı grupların (motor 

engelliler, kadınlar, göçmenler), girişimciler ve çiftçilerin sosyal içerme ve işgücüne dahil edilmesinde faaliyet 

gösteren üçüncü sektörün ana dernekleri. 
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4) Fikir yarışması 

Platform, bilgi alışverişini ve "açık" fikir alışverişini destekleme kısmında. Proje paydaşları arasında Fikir Yarışması 

gerçekleştirildi. Amaç, Farmer4.0 metodolojileri ve araçları sayesinde "Küresel Çiftlik 4.0" ın gerçekleştirilmesi ve 

yaratılmasıyla ilgili yaratıcılığı ve yeni fikir alışverişini teşvik etmekti. 

Fikirler, diğer bölgesel bağlamlarda halihazırda var olan, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik ve tekrarlanabilirlik 

açısından yeniliği / tamamlayıcılığı somutlaştırmıştır. 

       

 

 

5) Çoğaltıcı etkinlikler ve son ulus ötesi konferans 

Yaygınlaştırma amacıyla Ulusal Çoğaltıcı Etkinlikler düzenlenmiştir. Yerel ortaklar tarafından davet edilen tarımsal 

girişimcilere projenin genel amacı ve eğitim modeli sunulmuştur. Yerel dilde konuşmak, proje çerçevesini farklı bir 

kitleye anlaşılır kılmak için bir fırsattı. 
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6) Eğiticilerin eğitimi 

20 katılımcı, bir teklif çağrısı yoluyla seçildi (bu, "Eğitmenlerin Eğitimi" bölümünde açıklandığı üzere, personel 

seçimi için teklif çağrısı ile aynı özelliklere sahip olundu). 
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Projenin sonuçları aşağıdaki eğitim yolunda tanımlanmıştır: 

Değerlendirme - Oryantasyon - Eğitim I - Eğitim II - Çiftçi Laboratuvarı 

 

 

Adımlar şu şekilde tanımlanır: 

 

1. Girişimcilik derecesini ölçmek için sistem: 

18 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin yenilik unsurları hakkındaki Tavsiyesi, yaşam boyu 

öğrenme için öngörülen temel yeterlilikler, girişimciliği (yani fikirleri eyleme dönüştürme becerisi) "inisiyatif ruhu ve 

etki ve transfer potansiyeli)" olarak tanımlamaktadır. Eğitim ve öğretimin her aşamasında aşılanacak sekiz temel 

yeterlikten biri. 

Avrupa Küçük İşletmeler Şartı, "küçük işletmelerin Avrupa'da yenilikçiliğin, istihdamın ve sosyal ve yerel 

bütünleşmenin ana itici gücü olarak görülmesi gerektiğinden" bahseder. 

Avrupa'da sosyal ve yerel içerme... "Girişimcilik, tüm sorumluluk düzeylerinde değerli ve üretken bir insan 

becerisidir". 

Bu ifadelerden, Avrupa'da esas olarak KOBİ'ler, özellikle geçim kaynağı sahiplerinin girişimcilik becerilerine bağlı 

olan mikro aile işletmeleri tarafından temsil edilen tarım sektöründe "girişimcilik" den söz etmenin ne kadar önemli 

olduğu açıktır. 

Çiftçi 4.0 modeli, her şeyden önce bir bireyin "girişimcilik derecesini" ölçen bir yeterlilik değerlendirme aracı 

yaratmıştır, yalnızca en son teknoloji ve süreçleri kullanarak bir çiftliği işletmekle ilgili "teknik" yeterlilikleri değil, aynı 

zamanda ayrıca ve hepsinden önemlisi, birçok aday arasında tanımlanan beceriler, girişimci olmak için 

"gerekenlere sahip olanlar", yetenekli, organize ve motive olmuş kişiler. 

Sistem aynı zamanda, öğrencilere kapsanması gereken ihtiyaçlar, yeterlilikler açısından sahip olunan ve hangileri 

arasındaki boşluklar açısından en uygun eğitim alanı ve öğrenme düzeyi seçiminde rehberlik etme işlevine sahip 

bir "oryantasyon" modülü sunmaktadır. işgücü piyasasında mümkün olan en iyi şekilde faaliyet göstermenin gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 
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Ölçüm sistemi, bir Avrupa'daki ortaklık (sektörler arası ve uluslararası ortaklığın senkronize çalışmasıyla verilen AB 

vizyonu), cinsiyet ve çok kültürlü anahtar tarafından geliştirilen bir testler ve anketler paketinden oluşur. 

Teknik yeterlilikler, teorik ve teknolojik bilgi ve becerilere ilişkin tarama sistemleri ile ve bu bilgilerin Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) tanımlayıcılarının gerektirdiği seviyeye göre etkin kullanımı ile ölçülür. 

"Girişimcilik derecesi" nin ölçülmesine ilişkin olarak, aşağıdakilerin kullanımı yoluyla ölçüm yapabilen bir araç 

geliştirilmiştir. 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiye Kararı'nın ekinde yaşam boyu anahtar yeterliliklere ilişkin olarak 

tanımlandığı üzere, bir bireyin girişimcilik derecesini (girişimcilik kültürü) tanımlayan bu çapraz yeterlilikleri bir dizi 

test ve anket aracılığıyla ölçebilen araç 10 Kasım 2005 öğrenme: öz-yeterlik, yaratıcılık, risk alma, girişimcilik, 

Girişimcilik niyeti, yani gelecekte serbest meslek sahibi olma niyeti: fırsatları belirleme, planlama, organizasyon, 

yönetim, liderlik ve yetkilendirme, analiz, iletişim, geri bildirim verme ve alma, müzakere: takım çalışması, inisiyatif, 

olaylardan kaçınma yeteneği, bağımsızlık ve yenilik, hedeflere ulaşma kararlılığı. 

Girişimcilik 4.0'a yönelik öğrenci tutumunu ölçme sistemi tamamen yenilikçidir ve geçmişte Heinnovate'de 

(https://heinnovate.eu/) öz değerlendirmeyle başlayıp ardından bir eylem planının gerçekleştirilerek bir girişimci 

yüksek öğretim  için yapılanlardan esinlenmiştir. 

 

Öneri 

Kişinin eğitim ihtiyacını tespit etmek ve gerekli ve uygun eğitim türüne odaklanabilmek için, başlangıç 

noktasının temel bir görev olduğunu bilmek ve kabul etmek önemlidir. 

 

 

2. Farmer4.0 iki bölümden oluşan çok dilli platform: 

1) "Tarım sektöründe yenilikçi girişimcilik" ve karşılaştırmalı eğitim modelleri konusunda AB paydaşları ve AB 

politika yapıcıları arasında fikir, malzeme ve iyi uygulamaların değişimini amaçlayan "SOSYAL" bir bölüm. 

Kullanıcılara, platformda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlamak için 

ortak arama, proje geliştirme, fikir paylaşımı, iyi uygulama ve malzeme alışverişi için çevrimiçi araçlar sağlar. Bu 

sosyal bölüm, çok sektörlü bir sistem, tarım sektöründe uluslararası yenilik boyutuna sahip bir ortam, Çiftçi 4.0 

platformunun sağladığı "sanal hareketlilik" sayesinde kullanıcılarına Avrupa eğitimini ve girişimciliğini daha güçlü 

ve daha rekabetçi hale getirmeyi amaçlayan bir alan yaratır. 

2) Depolama ve e-öğrenmeye ayrılmış bir "Eğitim" alanı. E-öğrenme çerçevesindeki eğitim modüllerinin yanı sıra 

öğretmenlerin yüz yüze oturumlarda öğretmesi ve dijital üretim atölyelerinin organizasyonu için yararlı materyaller 

içerir. 

Farmer4.0, e-öğrenme metodolojisini kullanarak eğitimi vermek için "özelleştirilmiş" bir sistem kullanmıştır ve 

içerikler MOODLE platformunda bulunmaktadır. 

Farmer4.0'da MOODLE, öğretme / öğrenme teklifine ve eğitim ihtiyaçlarına uyarlanmıştır. Platform, "kapsamlı" veya 

"keşif" yaklaşımı lehine, içerik + destek modelinin ötesine geçen ("geleneksel" e-öğrenme kurslarında hala çok 

yaygın olan) "aktif didaktik" kavramına dayanmaktadır. Aynı zamanda yapıcı bir eğitim sisteminin kurulmasına da 

izin verecektir. 

 

Öneri 

FARMER 4.0 platformu, öğretme-öğrenme sürecini zenginleştiren ve öğrencinin sürekli değerlendirmesini 

kolaylaştıran harika bir didaktik kaynaktır. Sosyal kısım, uluslararası bir fikir ve proje alışverişine izin verir.    
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3. FarmerLab eğitim laboratuvarı, aşağıdakilerden oluşur: 

A. Aşağıdaki içeriklerin öğretildiği harmanlanmış bir öğrenme ortamı: 

 

- CAD / CAM / CAE / RE Bu ders, öncelikle CAD yazılımı yardımıyla 3D modelleme tekniklerini öğretmeyi 

amaçlamaktadır. Mekanik işleme ve tersine mühendislik dahil diğer içerikler, bu modülü daha eksiksiz hale 

getirmek için sunulmuştur. 

 

Öneri 

Bu kısım daha teknik olsa ve tarımda halk için önemsiz görülse bile, bu 3D baskı aşaması için çok önemlidir. 

Eğitmenler, dinleyicinin çok çeşitli olduğunu ve bu konuda herhangi bir geçmişe sahip olamayacağını 

unutmamalıdır.  

 

- Küresel bir çiftlik 4.0 için sosyal ağlar. 

Bugün, ister büyük ister küçük olsun, şirketler web'de yer almak zorundadır: pazarın kendisi bunu talep etmektedir. 

Şu anda dünya çapında 2,8 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Bu, dünya nüfusunun üçte birinden fazlasının 

iletişim kurmak için bir tür sosyal medya kullandığı anlamına gelir ve bu, sosyal medya pazarlamasını sosyal 

ağlarını güçlendirmek için zorunlu bir taktik haline getirir. 

Her gün binlerce potansiyel müşteri, bir hizmeti veya ürünü seçmeden önce Google'a ne aradıklarını soruyor. 

Kıyafet veya restoran ise Instagram'daki fotoğraflara bakıyorlar ve Facebook üzerinden bilgi istiyorlar. Ancak, 

herkesin çevrimiçi olarak "iyi iletişim kurma" yeteneği yoktur. Tarım sektörü bir istisna değildir! Daha önce hiç bu 

kadar net olmamıştı ki, teknoloji ve internet, girişimciyi pazara ve pazara girişimciye yaklaştırmak için bir çözüm 

olabilir.  

 

Öneri 

Sosyal medya günümüzde sıradan bir iletişim platformu olsa da, sosyal medyanın iletişim şeklimizi ne 

kadar önemli ölçüde değiştirdiğini düşünmek gerekiyor: bildiğimiz dünyamız, kısa mesajların 

başlangıcından Facebook'un ilk yıllarına, bugünün geçici haline dönüştü. hikayeler, toplumu ve yaşama, 

iletişim ve iş yapma biçimini değiştiriyor. 

Politika Yapıcılar ve Paydaşlar ile yapılan toplantılar (danışma masaları), bir Çiftçi 4.0 için, en çok kullanılan 

sosyal platformların yeni iletişim şeklimize neye katkıda bulunduğunu ve bunları pazarlama  

kampanyalarını kendi alanında nasıl kullanabileceğini anlamanın gerçekten önemli olduğunu doğruladı.  

Bu nedenle, çiftçilere yönelik mesleki eğitim sistemlerinin, tekliflerine bu platformların derinlemesine bilgi 

ve kullanımlarını dahil etmeleri ve bunları eğitim ve iletişim faaliyetlerinde kullanmaları önerilmektedir. 

İnternette sosyal nefret ve hoşgörüsüzlük fenomeninin yayılması göz önünde bulundurulduğunda, sosyal 

medyanın doğru kullanımını teşvik etmek için medya okuryazarlığı konusunda bir farkındalık artırma seansı 

önermek de uygun olacaktır. 

 

- Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri 

Koronavirüs salgını, AB'deki tarımsal işletmelerin hem iç hem de dış tedarikçiler ve müşterilerle iş yapma şeklini 

etkiledi ve değiştirdi. Gerçekten de, tedarikçilerin ve müşterilerin büyük bir kısmı, hala üretken, verimli ve aynı 

zamanda güvenli bir şekilde uzaktan yaşama ve çalışma gibi yeni zorluklarla karşı karşıyadır. Çevrimiçi iletişim 

araçları (video / sesli konferans, anlık mesajlaşma, uzaktan belge paylaşımı / dosya alışverişi, internet akışı dahil) 
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tarımsal girişimcilerin bu yeni yaşam ve çalışma rejimlerini takip etmelerine yardımcı olmak için çok önemlidir. Kendi 

amaçları için ne tür bir anlamın en iyisi olduğunu ve mesajları aktarmak ve iletişim kurmak için en önemli tekniklerin 

ne olduğunu anlamak önemlidir.  

 

Öneri 

Odak gruplarındaki tartışmalar, danışma masaları ve paydaşlar ve politika yapıcılarla daha fazla 

kaynaştırma temelinde, çevrimiçi olmanın yeterli olmadığı, iyi iletişim kurabilmeniz gerektiği sonucuna 

varmak mümkündü: kötü iletişim, hiç yoktan daha zarar verici olabilir hiç iletişim! Bu nedenle, tarımsal 

girişimcilere yönelik eğitim kurslarının, sosyal uzaklık durumunda bile müşterileriyle iletişim kurabilmeleri, 

diğer tarımsal girişimcilerle fikir alışverişinde bulunabilmeleri için web'de kolaylıkla hareket etmelerini 

sağlayacak bilgilerle zenginleştirilmesi, iş yapmak, hammadde ve çalışma aletleri satın almak. Ama her 

şeyden önce, faaliyetlerini sadece yerel olarak değil, uluslararası alanda da tanıtarak (pazarlarını 

genişletmek) faaliyetlerini duyurmak. AB'nin eğitim sistemleri, özellikle çiftçilerin (saatlik ve mevsimlik) 

ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış iletişim konusunda mesleki gelişim kurslarının finansmanını teşvik 

ederek, BİT ilerlemeleri hakkında sürekli güncellemeler sunarak bu ihtiyacı dikkate almalıdır. Yeni Tarım 4.0 

faaliyetlerine katılan gençlerin ve kadınların sayılarının giderek artması göz önüne alındığında, ulusal 

sistemlerin Yeni Nesil AB aracılığıyla sağlanan fonların bir kısmını bu eğitim kurslarını finanse etmek için 

kullanması tavsiye edilebilir. 

 

- FabLab yaklaşımına göre tarımsal girişimcilik. Odak gruplarımız, test aşaması ve yaygınlaştırma 

faaliyetlerimiz sırasında toplanan bilgiler temelinde, “hafif öğrenme” yöntemine dayanan Çiftçi 4.0 öğretim 

modeli, yeni içeriklere açık ve farklı ortamlara kolayca uyarlanabilen uluslararası bir eğitim için idealdir. 

MEÖ ulusal sistemleri. 

 

Öneri 

Avrupa, her yıl çok sayıda sebze tohumunun yanı sıra AB dışı işçiler de ithal etmektedir. İhtiyaç duyulan 

şey, çiftçileri ürünler ve proses yenilikleri hakkında (tohumlar açısından, ancak sadece onlar için değil) 

kolayca güncelleyebilecek ve aynı zamanda Avrupa'da istihdam edilecek göçmenleri eğitebilecek bir eğitim 

sistemidir. Menşe Ülkelere kıyasla farklı yaklaşımlara, teknolojilere, düzenlemelere ve yasalara sahip 

olabilecek tarım. Ve Farmer 4.0 bir çözüm olabilir: çevrimiçi çözümleriyle açık ve kolayca uyarlanabilir, 

içerik ekleme ve dünyanın her yerinden insanlara ulaşma imkanı, her türlü eğitim için 24 saat (tohumlar ve 

ekim teknikleri veya düzenleyici ölçütler). 

 

- Küresel Farm 4.0 için uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik 

 

Öneri 

Bu kurs, aşağıdaki temel kavramları keşfetme fırsatı sunar: 

• stratejisini belirlemek ve ölçeklendirmeye ve uluslararasılaştırmaya değip değmeyeceğine karar vermek 

isteyen herhangi bir çiftçi için uluslararasılaşma; 

• iklim veya kirlilik gibi temel çevre sorunlarına yönelik uygulamalarını sorgulamak isteyen herhangi bir 

çiftçi için sürdürülebilirlik. 
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B. Bir sanal gerçeklik simülasyon ortamı. Eğitim yolu, bir FabLab'i simüle eden bir Sanal Gerçeklik ortamıyla 

sona erer. 

 

Öneri 

Kullanıcı gezinebilir ve tarım alanıyla ilgili üç nesneyi modellemeye çalışabilir; daha sonra bu nesneler 3D 

olarak yazdırılır. Bu ortam, kullanıcının FabLab'ı olabildiğince "yerinde" ve "canlı" olarak denemesi için 

gereklidir. 

 

C. İş Gölgeleme ve Ortak Çalışma için fiziksel bir konum (FabLab atölyesi "FarmerLab" olarak yeniden 

adlandırılmıştır). Pandemi nedeniyle bu fiziksel kısım tutulmayacaktır. Devam eden etkinlikleri açıklayan 

öğretmenler ile FabLab etkinlikleri hakkında videolar ile değiştirilecektir. Sadece Fransa'da etkinlik 

gerçekleşti ve  

 

Öneri 

Fransa'daki 2 Fablabs ortağıyla, bir tane daha "kentsel" ve bir tane daha "kırsal" ile yapılan çifte deney, 

yenilikçi fikirler geliştirmeyi hayal etmeden ve öğrenmek ve prototip için zaman harcamaya hazır 

hissetmeden önce bu tür yerlerin varlığını bilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi . Daha sonra, yerel 

eko-sistemlerle bağlantılar kurarak, çiftçilerin çevrelerinde bulunanların farkında olmalarını sağlamalıyız. 

 

Eğitim ortamındaki araçların doğru kullanımı için aşağıdaki kılavuzlar oluşturulmuştur: 

1. Eğitmen kılavuzu 

2. Öğrenci kılavuzu 

Son olarak, bir sertifika aracılığıyla "Edinilen yeterliliklerin tanınması, onaylanması ve belgelendirilmesi sistemi" 

tasarlanmıştır. 

 

Öneri 

Fransa'da, sertifika önceki öğrenmenin bir onayı olarak kullanılabilir: mesleki deneyimin doğrulanması 

(VAP 85), mesleki deneyimi (istihdam edilmiş olsun ya da olmasın) onaylayarak, gerekli diplomaya sahip 

olmadan bir üniversite eğitimine doğrudan erişime izin verir (istihdam edilmiş olsun ya da olmasın), takip 

edilen eğitim kursları veya herhangi bir eğitim sisteminin dışında geliştirilen kişisel deneyim. 
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SONUÇLAR 

 

Çiftçi 4.0, 4.0 teknolojilerini ve "küreselleşme" araçlarını uygulamaların standardizasyonuna götüren bir modelin 

hizmetine değil, fiziksel (coğrafi anlamda) ve kültürel özellikler anlamında saygı duyarak bireylerin ve projelerinin 

hizmetine sunmayı mümkün kılar. Sözlü geleneğin ek bir aracı olarak “dijital öğrenme”. 

Öğrencinin yeri, etkileşimlerden veya oluşan etkileşimlerden ve oluşan ağlar / ekosistemlerden kaynaklanan dijital 

aracın birlikte yapımı / evriminde daha ileri adımlarda geliştirilebilir. 
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