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SÖZLÜK 
 

Örgün öğrenme = eğitim ve öğretim sisteminde ve yüksek sanat, müzik ve dans eğitimi veren üniversitelerde ve 
kurumlarda gerçekleşen ve bir yeterlilik veya mesleki yeterlilik veya diplomanın elde edilmesiyle sona eren, 
çıraklıkta da elde edilen öğrenmedir veya okul ve üniversite sistemlerine ilişkin mevcut mevzuata uygun olarak 
tanınan bir sertifika". Örgün öğrenme, öğrencinin bakış açısından kasıtlıdır. 
 
Resmi olmayan öğrenme = 'eğitim ve öğretim sistemlerinin dışında ve üniversitelerde ve yüksek sanat, müzik ve 
dans eğitimi veren kurumlarda gerçekleşen veya eğitimle uğraşan herhangi bir organizasyonda uygulanan, kişinin 
kasıtlı bir seçimi ile karakterize edilen öğrenmedir. ve gönüllü, ulusal kamu hizmeti ve özel sosyal ve ticari dahil 
eğitim amaçları. 
 
Gayri resmi öğrenme = kasıtlı seçim olmasa bile, iş, aile ve boş zaman bağlamında, günlük yaşam durumlarında 
ve burada gerçekleşen etkileşimlerde her bir kişinin performansında meydana gelen öğrenme. 
 
Bilgi = Öğrenme yoluyla bilginin özümsenmesinin sonucu. Bilgi, bir çalışma veya çalışma alanıyla ilgili gerçekler, 
ilkeler, teoriler ve uygulamalardan oluşur. Avrupa Nitelikler Çerçevesi bağlamında, bilgi teorik ve / veya olgusal 
olarak tanımlanmaktadır. 
 
Beceri = Bilgileri uygulama ve görevleri tamamlamak ve problemleri çözmek için know-how kullanma becerisi. 
Avrupa Nitelikler Çerçevesi bağlamında, beceriler bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşüncenin kullanımını 
içerir) veya pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, ekipman ve araçların kullanımını içerir) olarak tanımlanır. 
 
Yetkinlik = Kişisel, sosyal ve / veya metodolojik bilgi, beceri ve yetenekleri iş veya çalışma durumlarında ve 
profesyonel ve kişisel gelişim ortamında kullanma konusunda kanıtlanmış yetenek. Avrupa yeterlilik çerçevesi 
bağlamında, yeterlilik, sorumluluk ve özerklik açısından tanımlanmaktadır. 
 
Rozet = Bir yeteneğin, öğrenmenin veya deneyimin dijital temsili. Rozetler şunları yapabilir: 
Çevrimiçi veya çevrimdışı yaşamda tanınmış becerileri ve ilgileri temsil eder. Her rozet bir resim ve bazı meta 
verilerle ilişkilendirilir. Meta veriler, rozetin neyi temsil ettiği ve onu desteklemek için kullanılan kanıtlar hakkında 
bilgi sağlar. 

• Kullanıcılar rozetlerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve rozet bilgilerini sosyal ağlar üzerinden 
paylaşabilir. 

• Verenler, rozetleri tanımlar ve alıcılara atar. 
 
Sırt Çantası = Kazanılan rozetleri saklamak, paylaşmak ve göstermek için kullanılan bir araçtır. 
 
Mikro kimlik bilgisi = Dijital rozet veya Açık Rozet olarak saklanabilen ve gösterilebilen onaylanmış yetkinlikler. 
 
Meta veriler = Bir rozetin içinde saklanan ve özelliğini tanımlayan bilgiler: adı, açıklamayı, bağlantıları ve rozetin 
kriterleri, test listesi gibi diğer önemli ayrıntıları ve bunu verenle ilgili bazı bilgileri içerir. 
Bir Rozetin meta verileri, bir rozet bildiriminde tanımlanır.. 
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GİRİŞ 
 
 

AB üyelerinin, 2018 yılına kadar yaygın ve yaygın eğitimin doğrulanması için yöntemler oluşturmasını gerektiren 

2012 tarihli "Avrupa Birliği Konseyi'nin Yaygın ve Yaygın Öğrenmenin Doğrulanmasına İlişkin Tavsiyesi" ile 

vurgulanan ihtiyaçlara cevap vermek isteyen gayri resmi öğrenme, FARMER 4.0 ortaklığı, mantığa dayalı 

bilgisayarlı bir öğrenme doğrulama sistemi üzerinde çalıştı. 

a) FARMER 4.0 eğitim modeli ile kişinin edindiği öğrenme çıktılarının AYRIŞTIRILMASI 

b) Diğer alanlarda kazanılan öğrenme çıktılarını kanıtlayan nihai BELGELERİN TOPLANMASI 

c) Öğrenme çıktılarının DEĞERLENDİRİLMESİ 

d) İzlenebilirlik ve taşınabilirliklerini destekleyen ve sonuç olarak konuların bir öğrenme bağlamından ve / veya bir 

iş bağlamından diğerine hareketliliğini destekleyen bir sistem aracılığıyla yeterliliklerin TANINMASI ve 

SERTİFİKASI 

Sistem, başlangıçta Mozilla Fundation tarafından denenen ve şimdi sürekli eğitim dünyasında yaygın olan ve 

rozetin değerinin (edinilen yetkinlik olarak anlaşılan bilgi ve becerileri tanımlayan dijital simge) tarafından verildiği 

"dijital rozetlerden" esinlenmiştir. onunla bağlantılı bilgiler, kazanılma şekli, verildiği an ve sertifika veren konunun 

güvenilirliği. 

Ayrıca rozet, edinilen yetkinlikleri gösteren belgelere / nesnelere / kanıtlara erişim sağlar. Mozilla Vakfı, özgür ve 

açık sistemler sağlamak için "dijital rozetler" teknolojisini denemeye başladı: FARMER 4.0 ortaklığı, proje için 

belirlenen hedefin ihtiyaçlarına odaklanarak sistemi test etti. "Farmer4.0" bağlamında kazanılan becerilerin 

"Avrupa'da" taşınabilirliğine izin veren "standardizasyon yollarının" tanımı üzerinde çalıştı. Bu, öğrencilerle 

imzalanan "Öğrenme Anlaşmaları"nı bağlayan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla (Mutabakat Zaptı) anlaşmaların 

imzalanmasıyla da mümkün olmuştur.  
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Ayrıca, ortaklık proje faaliyetleri sırasında ulusal düzeyde belirli bir Paydaş örneklemine ulaşmıştır. Bu, "odak 

grupları" ve "yüz yüze görüşme" sayesinde de mümkün olmuştur. 

Bu paydaşlar, MEÖ referans çerçevesinde yeterliliklerin kabul edilmesi ve onaylanması ile ilgili konular için 

referanslardı. 

Bu nedenle öğrenme birimlerinin geçerlilik yöntemlerini karşılıklı güven mantığıyla tanımlamak mümkün olmuştur. 

Özellikle, aşağıdakiler tanımlanmıştır: 

1. değerlendirme metodolojisi, değerlendiricinin profili, performans bağlamı 

2. Zamanlama 

3. Öğrenci nasıl bilgilendirilir. 

4. Sürecin nasıl belgelendiği. 

5. Minimum kalite standartları 

 

Amaç, mesleki eğitimin yönetimini ulusal düzeyde denetleyen organlar tarafından sistemin iç hukuka aktarılmasını 

teşvik etmektir. 

Gerçekleştirilen eylemlerin nihai amacı, 

1. BİR KİŞİNİN YETKİNLİKLERİNE ERİŞME VE GÜNCELLEME HAKKI olarak yaşam boyu öğrenmeyi teşvik 

etmek 

2. işgücü arz ve talebi arasındaki eşleşmeyi kolaylaştırmak ve üretim sisteminin üretkenliğini ve rekabet gücünü 

artırmak için öğrenmenin şeffaflığını ve EĞİTİMİN İŞ VE MESLEK İHTİYAÇLARINA UYGULANMASINI teşvik 

etmek 

3. Coğrafi ve profesyonel hareketliliği kolaylaştırmak için ulusal ve Avrupa bağlamlarında kazanılan BECERİLERİN 

ARTIRILABİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK. 
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Mesleki Eğitim ve Öğretim 

AB Mesleki Eğitim ve Öğretim politikası ve COVID-19 iyileştirme çabaları. 

 

1 Temmuz 2020'de Komisyon, istihdam ve sosyal politika alanlarında COVID-19 iyileştirme çabalarına rehberlik 
edecek iddialı bir gündem sundu. Odak noktası beceriler ve Mesleki Eğitim ve Öğretimdir. 

Öneriler, Başkan von der Leyen'in Avrupa için Kurtarma Planına önemli bir katkıdır. Teklifler şunları içeriyor: 

• Sürdürülebilir Rekabet, Sosyal Eşitlik ve Dayanıklılık için Avrupa Beceriler Gündemi hakkında 
Komisyon'un Tebliği. İletişim, beceri ortaklıklarını, becerilerin yükseltilmesini ve yeniden eğitimini ve hayat 
boyu öğrenmeyi güçlendirmeyi desteklemek için 12 AB eylemi önermektedir. 

• İletişimin ana sonuçlarından biri, Kasım 2020'de Avrupa Beceriler Haftası sırasında başlatılan Beceri 
Paktıdır. Çeşitli paydaşları, ortaklıklar yoluyla ve (ilgili olduğunda) çalışma çağındaki insanlara beceri 
kazandırmak ve yeniden beceriler kazandırmak için harekete geçirmeyi amaçlar. 

• Bildiriye, yaygın ve yaygın öğrenimin onaylanmasına ilişkin 2012 Konsey Tavsiyesinin 
değerlendirilmesine ilişkin bir Komisyon personeli çalışma belgesi eşlik eder. 

• Komisyon'un Sürdürülebilir Rekabet Edebilirlik, Sosyal Eşitlik ve Dayanıklılık için Mesleki Eğitim 
ve Öğretim (MEÖ) Konsey Tavsiyesi önerisi, mesleki eğitimin genç ve yaşlı işgücüne dijital geçişlerin 
iyileşmesini destekleyecek beceriler sağlamasını amaçlamaktadır. sosyal açıdan eşit bir şekilde. Teklif, 
24 Kasım 2020'de Konsey tarafından kabul edildi. 

• Teklif, net nicel hedeflerle Mesleki Eğitim ve Öğretim reformunu desteklemek için AB düzeyinde eylemler 
önermektedir. Teklife bir Komisyon Personeli Çalışma Belgesi eşlik eder. 
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Mesleki Eğitim ve Öğretim hakkında 2020 Konsey Tavsiyesi 

24 Kasım 2020'de Avrupa Birliği Konseyi, sürdürülebilir rekabet gücü, sosyal eşitlik ve dayanıklılık için mesleki 
eğitim ve öğretime ilişkin bir tavsiye kabul etti. 

Tavsiye, mesleki eğitimin işgücü piyasası ihtiyaçlarına hızla uyum sağlaması ve hem gençler hem de yetişkinler 
için kaliteli öğrenme fırsatları sağlaması bakımından çevik olmasını sağlamaya yönelik temel ilkeleri ortaya 
koymaktadır. 

Mesleki eğitim ve öğretimin esnekliğini artırmaya, iş temelli öğrenme ve çıraklık fırsatlarını güçlendirmeye ve kalite 
güvencesini iyileştirmeye güçlü bir vurgu yapmaktadır. 

Tavsiye aynı zamanda EQAVET tavsiyesinin (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi) yerini alır ve 
önceki ECVET tavsiyesini yürürlükten kaldırırken kalite göstergeleri ve tanımlayıcıları ile güncellenmiş bir EQAVET 
çerçevesini içerir. 

Bu reformları teşvik etmek için Komisyon, "beceri ekosistemleri" geliştirmek için yerel ortakları bir araya getiren 
Mesleki Mükemmellik Merkezlerini (CoVE'ler) desteklemektedir. Beceri ekosistemleri bölgesel, ekonomik ve 
sosyal kalkınmaya, yeniliğe ve akıllı uzmanlaşma stratejilerine katkıda bulunacaktır. 
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Ortak ülkelerdeki mesleki eğitim sistemleri 
 

 

 

- İtalya 

- Fransa 

-İspanya 

-Türkiye  
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İtalya 

(Https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/  adresinden alıntı) 
 
İtalya'da Mesleki Eğitim ve Öğretim aşağıdaki ana özellikleri içerir: 

• eğitim ve istihdam bakanlıkları kuralları ve genel ilkeleri belirler, ancak bölgeler ve özerk iller Mesleki 
Eğitim ve Öğretim ve çıraklık programlarından sorumludur; 
• Herhangi bir eğitim düzeyine karşılık gelmeyen, ancak yalnızca işgücü piyasası tarafından tanınan 
mesleki yeterliliklere yol açan bir türü (Tip 2) olan üç tür çıraklık vardır; 
• Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim esas olarak çalışanlara yöneliktir; 
• Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin yakın zamanda benimsenmesi (Ocak 2018), yeterliliklerin yeniden 
tasarlanması için bir katalizördür. 

İtalya bağlamı, sosyal ortakların ilgili rolüne ek olarak, ulusal ve bölgesel düzeylerde çok sayıda kurumsal aktörün 
varlığı ile karakterize edilir. 

Anayasanın V. Başlığı (117. madde), eğitim teklifinin türü ile ilgili olarak, Devletin, bölgelerin veya farklı kurumlar 
arasındaki işbirliği mekanizmalarının mülkiyetini sağlar: 

• Devlet, genel kuralları belirler ve eğitimin temel ilkelerini belirler; 

• bölgelerin Mesleki Eğitim ve Öğretim üzerinde yasama yetkisi vardır; 

• Eğitim, eğitim kurumlarının özerkliği dışında, eşzamanlı mevzuat kapsamına girmektedir. 

Çeşitli müdahale alanlarının iç içe geçmesi ışığında, Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları ve Bölgeler, Eyalet-Bölgeler 
Konferansı içinde resmi anlaşmaları tanımlar. Amaç, farklı sorumluluk seviyelerinde de olsa ortak çıkar konularını 
tanımlamaktır. 

Başlık V'in uygulanması henüz tamamlanmadı; bu, sistemdeki farklı hükümet düzeylerinin iç içe geçmesini ve 
karmaşıklığını artırır. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının yargı yetkisine ve öncelikle Çalışma Bakanlığı'na ve özerk 
bölge ve illere başvuran faaliyet alanları ayrı tutulmalıdır. Bununla birlikte, birçok faaliyet ve müdahale, farklı 
kurumsal aktörler arasında danışmayı gerektirir. 

Özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim (özellikle hayat boyu öğrenme) ile ilgili olarak aktif istihdam politikalarının 
tanımlanmasına ve oluşturulmasına katkıda bulunan sosyal ortakların rolüne atıfta bulunulmalıdır. 

MEÖ sisteminin karşılaştığı zorluklar: 

• Çıraklık eğitimlerini güçlendirerek gençlik eğitimi ve istihdamını ikili bir sisteme entegre edin; 

• eğitim / yüksek öğrenim için çıraklığı güçlendirmek; 

• mevcut düzenlemeleri basitleştirmek ve işletmeler için çıraklık eğitimlerinin çekiciliğini artırmak; 

• yenilikçi pedagojik metodolojiler geliştirmek; 

• eğitim ve öğretimden erken ayrılmayı azaltmak; 

• öğretmenlerin ve eğitmenlerin eğitimi; 

• Eğitim ve öğretimde kalite güvencesi için ulusal bir planın uygulanması yoluyla ve Mesleki Eğitim ve 
Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi tavsiyesi doğrultusunda eğitim ve öğretim 
sonuçlarının (süreçler ve sonuçların) değerlendirilmesini teşvik etmek; 

• Yaygın ve gayri resmi öğrenmenin onaylanmasının tüm aşamalarında ve prosedürlerinde yer alan 
personeli eğitmek; 

• özellikle bundan en fazla yararlanabilecek hedef gruplar için, yaygın ve yaygın öğrenmenin 
onaylanmasının potansiyel faydalarına ilişkin kamu bilincini artırmak; 

• yaygın ve gayri resmi öğrenme prosedürlerinin doğrulanmasının maliyet etkinliğini geliştirmek; 

•  MEÖ sonuçlarının izlenmesini iyileştirmek ve MEÖ teklifini her öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına uyarlamak; 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/
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• eğitim politikalarının etkisinin değerlendirici analizi için araçlar geliştirmek. 

Özellikle sürekli mesleki eğitim ile ilgili olarak, aşağıdaki zorlukların ve sorunların ele alınması gerekir: 

• Mevcut beceri tahmin araçlarını ve yöntemlerini daha da geliştirmek ve eğitim sunumunu beceri 
ihtiyaçlarıyla daha iyi eşleştirmek; 

• Çalışanların eğitime katılımını desteklemek, onları eğitimden alıkoyan engelleri kaldırmak ve en 
savunmasız çalışanları, özellikle düşük vasıflı ve 50 yaşın üzerindekileri eğitim faaliyetlerine katılmaya 
motive etmek; 

• Teknolojik ve özellikle dijital becerileri geliştiren programlar sunmak için eğitim sağlayıcılarının kapasitesini 
geliştirmek; 

• Eğitimle ilgili iş kararlarına sosyal ortakların katılımını güçlendirmek; 

• sürekli mesleki eğitim yoluyla edinilen becerilerin sertifikalandırılmasını pekiştirmek; 

• Ulusal ve bölgesel düzeylerde hayat boyu öğrenmeye dahil olan çeşitli paydaşlar arasında koordinasyonu 
ve ağ kurmayı geliştirmek. 
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Fransa 

(Https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ adresinden alıntı yapın) 

Fransız MEÖ sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

• tüm Mesleki Eğitim ve Öğretim yeterlilikleri, okul temelli VET veya çıraklık yoluyla veya yaygın ve yaygın 
öğrenmenin onaylanması yoluyla elde edilebilir; 

• Eğitim ve öğretimi erken terk edenler düşüktür ve son beş yıldır ulusal hedefin altında kalmıştır; 

• 2018'de tüm lise öğrencilerinin üçte biri mesleki programlardaydı; 

• Orta öğretim sonrası MÖE'de daha fazla MÖE öğrencisi vardır ve sayıları artmaktadır; üst orta mesleki 
eğitim ve öğretim kısa devresindeki öğrencilerin payı azalmaktadır. 

Ayırt edici özellikleri: 

Eğitim Hakkı Devlet, fırsat eşitliği ilkelerini ve eğitim hakkını güvence altına alır. Özgür ve laik kamu eğitimi 
düzenleme yükümlülüğü vardır. 

Sosyal ortakların rolü Sosyal ortaklar, yaşam boyu öğrenme programlarının düzenleyici, politik ve finansal 
yönlerinde önemli bir rol oynamaktadır. İmzaladıkları meslekler arası anlaşmalar, 2018 yılına kadar reformların 
başlatılmasının temelini oluşturdu ve genel olarak yasal ve düzenleyici belgelerde yansıtılıyor. Sosyal ortaklar 
ayrıca küçük işletmeler için çıraklık ve mesleki eğitim programlarının yanı sıra iş arayanlar için işsizlik sigortası 
sistemini finanse eden çeşitli organları da yönetmektedir. 

IFFP'ye finansal olarak katkıda bulunma yükümlülüğü. Fransız CVET, şirketleri personellerini eğitmeye teşvik 
etme arzusunu yansıtan, belirli bir amaç için tasarlanmış zorunlu katkıların varlığı ile ayırt edilir. Ücret kanunla 
belirlenir, ancak bazı meslek dalları yasal asgari ücretin üzerinde ücret talep etmiştir. 

Eğitim için "bireysel hakların" tanınması. Diğer bir ayırt edici özellik, sosyal ilerlemeyi teşvik etmek ve eğitime 
erişimdeki eşitsizlikleri azaltmak için tasarlanan eğitime yönelik "bireysel hakların" tanınmasıdır. En iyi bilinenler, 
yakın zamanda tanıtılan kişisel eğitim hesabı (tam kişisel formazione, CPF) ve "CPF per transizione di carriera" 
(CPF de transizione) olarak adlandırılan bireysel eğitim iznidir. CPF'nin amacı, bir "bireysel hak kazanma" planının 
kullanımını destekleyerek, onu herkes için (çalışanlar ve işsizler) daha erişilebilir ve bir şirketten diğerine daha fazla 
aktarılabilir hale getirmektir. 

Bölgelerin ademi merkeziyetçilik / liderlik rolü. 2014 yasası, ademi merkeziyet sürecini bir sonuca getirdi. 
Bölgelere iş eğitimi, kariyer danışmanlığı ve iş destek politikalarının koordinasyonu konusunda tam yetki verdi. 
Bölgeler, ihtiyaçlarına uygun eğitim politikaları geliştirir ve bunları bölgesel halk eğitimi (SPRF) ve rehberlik (SPRO) 
hizmetlerinde uygular. Bölgeler artık bölgesel kamu politikalarını tanımlayıp yönetebilir ve mesleki eğitim ve 
ekonomik gelişmeler ile ilgili stratejilerini ifade edebilirler. 2019 itibariyle bölgeler, çıraklık eğitiminin yönetilmesinden 
artık sorumlu değildir. 

 

Başlangıç mesleki eğitiminde aşağıdaki öğrenme seçenekleri mevcuttur: 

• Okul temelli MÖE'de tam zamanlı eğitim; 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/
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• okul temelli MEÖ'de iş temelli öğrenme; programın eğitim türüne ve düzeyine bağlı olarak hangi süre 
değişir: 
 
o EQF 4 lise MÖE programlarında (BAC-pro)% 50; 
o EQF 5 VET programlarında (DUT, BTS)% 30; 
o EQF 6 profesyonel lisanslarında% 10; 
o EQF 7 profesyonel yüksek lisans programlarında% 30 

• Çıraklık olarak sağlanan iş temelli öğrenme. Bu tür öğrenme, kısmen çıraklık eğitim merkezlerinde (CFA) 
ve kısmen çıraklık (iş) sözleşmesi olan şirketlerde sağlanır. 
 
o İş temelli öğrenmenin (şirkette uygulamalı eğitim) payı% 67'dir. 

Okul programlarındaki öğrenme türleri: 

• sınıfta teorik profesyonel öğrenme; 

• kurslar, pratik alıştırmalar, laboratuvarlar, dahili ve harici şeklinde uygulamalı eğitim; 

• proje çalışması; 

• şirketlerde staj. 

Devam eden MEÖ'de öğrenme modülleri 

Yaşam boyu öğrenme (eğitim tout au long de la vie) ulusal bir zorunluluktur. Liseden liseye kadar sunulan hem 
başlangıç eğitimini hem de eğitimi (çıraklık dahil genel, teknoloji ve mesleki akışlar) içerir; ve halihazırda çalışma 
hayatıyla uğraşan yetişkinler ve gençler için sürekli mesleki eğitim. Bu konsept kapsamında mesleki eğitim ve 
öğretim şu şekilde sunulmaktadır: 

• çıraklık dahil gençler için başlangıç mesleki eğitimi; gençlerin işgücü piyasası için nitelikler elde etmelerine olanak 
tanıyan orta öğretimden yüksek öğretime kadar sunulmaktadır; 

• İlk eğitimini bırakmış veya tamamlamış gençlere ve yetişkin çalışanlara, iş arayanlara, memurlara, serbest meslek 
sahiplerine ve iş sahiplerine yönelik sürekli mesleki eğitim. İşgücü piyasasına (yeniden) entegrasyonu teşvik eder 
ve destekler, yeni niteliklerin kazanılması yoluyla beceri ve kariyer gelişimini teşvik eder ve ekonomik ve kültürel 
kalkınmaya ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunur; 

• Yetişkinlerin, işte kazanılan bilgi ve beceriler yoluyla mesleki yeterlilikler kazanmalarını sağlayan bir program. 

 

2009 yılından bu yana, çalışan her kişi profesyonel bir nitelik kazanma hakkına sahiptir. Bu hakka göre, işçiler 
(serbest meslek sahipleri) ve iş arayanlar, ekonominin kısa veya orta vadeli ihtiyaçlarına karşılık gelen bir yeterlilik 
kazanarak, en az bir seviyede bir kariyerde ilerlemelerine izin veren bir eğitim kursu seçebilirler. Bu nitelik olmalıdır 

• ulusal mesleki yeterlilikler siciline girilmiş (RNCP- Répertoire National des Certifications Professionnelles); 

• profesyonel sektörün sınıflandırmalarında tanınır; 

• şubeler tarafından tanınan ancak bir yeterlilik düzeyine eklenmemiş bir mesleki yeterlilik sertifikası (CQP). 

Eylem eğitiminin yasal tanımı, Eylül 2018 yasasıyla, pozisyon testleri, uzaktan eğitim ve iş başında eğitimi (Action 
deformation en Durum de travail, AFEST) içerecek şekilde genişletildi. 
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Devlet, temel eğitim yoluyla erişilebilen nitelikleri geliştiren tek kurumdur. Devlet tarafından geliştirilen tüm 
yeterliliklere, yaşam boyu öğrenme ve yaygın ve gayri resmi öğrenmenin doğrulanması yoluyla da erişilebilir (VAE-
validation des acqu de l'expérience). 

Devlet tarafından verilen ve tanınan niteliklere yol açan resmi Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarına ek olarak, 
birkaç sağlayıcı sektörel mesleki niteliklere ve kendileri tarafından verilen sertifikalara yol açan eğitim programları 
sunmaktadır. 

Farklı niteliklere erişim yöntemleri esnektir. Bunlara ilk eğitim sisteminden, aynı zamanda çıraklık, sürekli mesleki 
eğitim ve yaygın ve gayri resmi öğrenmenin onaylanması yoluyla da erişilebilir. Sürekli mesleki eğitim yoluyla 
edinilen bir yeterlilik, temel eğitimde elde edilenle tamamen aynı değere sahiptir.  
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İspanya 

(Https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ adresinden alıntı) 

VET sisteminin ana özellikleri  

• son on yılda MEÖ'ye katılım% 70'ten fazla artmıştır; 

• Aynı dönemde, eğitim ve öğretimden erken ayrılanlar önemli ölçüde azalmıştır, ancak yine de ulusal hedefin 
altındadır; 

• Eğitim otoriteleri tarafından yürütülen MÖE programlarında, öğrencilerin çoğunluğu erkeklerdir: temel MÖE'de% 
71.1, orta MÖE'de% 56.9 ve yüksek MÖE programlarında% 52.4; 

• Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin %50'si üç meslek dalındadır: sağlık, yönetim ve yönetim; bilgi ve iletişim 
teknolojisi; ve sosyokültürel ve toplum hizmetleri; 

• çıraklık/ikili Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin sayısı yavaş yavaş artmaktadır, ancak okul temelli 
programlara kıyasla hala azınlıkta kalan bir seçenektir. 

İspanya Anayasası, kamu yetkililerinin teşvik etmesi gereken eğitim ve yeniden eğitim hakkını sağlar. İlk mesleki 
eğitim ve öğretim (VET) eğitim yetkililerinin sorumluluğundadır; sürekli eğitim, çalışma yetkililerinin 
sorumluluğundadır. Yeterlilikler ve mesleki eğitim için ulusal sistem, eğitim veya çalışma yetkilileri tarafından verilen 
resmi yeterliliklere götüren MÖE programlarının şemsiyesidir: aynı danışma organlarını paylaşırlar, ancak 
niteliklerinin ve MÖE programlarının yönetişimi ve hedefleri farklılık gösterir. 

Eğitim veya istihdam yetkilileri tarafından sunulan eğitim programlarında edinilen eğitimin bazı bölümlerinin 
(modüllerin) karşılıklı olarak tanınması, her ikisi de ulusal kataloğun mesleki standartlarını referans aldığı için 
mümkündür. 

VET programları modülerdir ve eğitimin sonunda veya eğitim sırasında zorunlu iş başında öğrenmeyi içerir. 
Öğrenciler, ilgili yeterliliği elde etmek için tüm modülleri geçmelidir. Bununla birlikte, modülerleştirme, yaşam boyu 
öğrenme perspektifinden kısmi sertifikalandırmaya ve yeniden katılıma izin verir. 

Lisede temel mesleki eğitim programlarının (ISCED 353) ve orta düzey mesleki eğitim programlarına (ISCED 354) 
doğrudan erişim, zorunlu eğitimi bırakma riski taşıyan gençlerin ve bazı durumlarda yeterliliği olmayan yetişkinlerin 
ilerlemesi için yollar açmıştır. . Yetişkinler, becerilerinin tanınmasını sağlayabilir veya eğitim yoluyla resmi bir nitelik 
kazanabilir. Gelişmiş MEÖ programları ve mesleki sertifikalara erişim için temel beceri testleri geliştirilmiştir. VET'e 
erişimi kolaylaştırmak için çevrimiçi veya sanal öğrenme ortamlarını ve platformlarını kullanan VET programları 
geliştirilmektedir. 

İkili VET yoluyla VET niteliklerini elde etmek mümkündür. İkili ilke (çıraklık sözleşmeleri veya diğer dönüşüm 
programları), MEÖ'nün çekiciliğini artırmak ve uygulamasında bölgesel farklılıklar olmasına rağmen gençleri işgücü 
piyasasına geçişte desteklemek için ulusal düzeyde uygulanmıştır. 

Yaygın ve gayri resmi öğrenme ve iş deneyimi yoluyla edinilen becerilerin doğrulanması için ortak düzenlemeler 
vardır. Bu prosedürler, vatandaşların daha fazla öğrenmeye ve kapsamlı nitelikler edinmelerine izin verir. Tanıma 
başvurusu, iş ihtiyaçları, sosyal ortaklardan gelen talepler veya sektörel düzenleyici kurumlardan gelen asgari nitelik 
gereklilikleri tarafından yönlendirilebilir. Bölgesel yetkililer, yerel veya sektörel işgücü piyasası ihtiyaçlarına bağlı 
olarak yaygın ve gayri resmi öğrenmenin onaylanması için kamu çağrıları başlatabilir. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/


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

KAZANILAN BECERİLERİN TANIMA, ONAYLANMASI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN SİSTEM ─ IO 6 

 
 

16 
 

Resmi Mesleki Eğitim ve Öğretim (eğitim yetkisi dahilinde). 

2013 eğitim reformunun bir sonucu olarak, genel orta öğretim programlarına paralel olarak, 15 yaşındaki öğrenciler 
için eğitim sisteminde 2014 yılından beri temel MÖE programları mevcuttur. Eğitim ekibi, bu programları eğitimlerini 
tamamlamaları ve / veya erken okul terklerinden kaçınmaları için en iyi seçeneği sundukları ve erken bırakma riski 
taşıyan öğrencilere tavsiye eder. Öğrenciler, temel bir mesleki yeterlilik kazanmak için iki yıllık bir programı takip 
eder ve belirli koşullar altında, zorunlu eğitimi sona erdiren alt orta sertifikayı (ESO diploması) alma seçeneğine 
sahiptir. ESO diploması olsun ya da olmasın orta düzey mesleki eğitime doğrudan erişim mümkündür. 

Örgün MÖE programları iki diğer seviyede gerçekleşir: lise orta MÖE (ISCED 354) ve üst düzey MÖE (ISCED 554). 
Akademik ve mesleki geçerliliği olan VET nitelikleri (MEÖ diplomaları) sağlarlar. 

Eğitim yetkililerinin mesleki eğitim programları modülerdir ve eğitimin sonunda veya eğitim sırasında zorunlu iş 
başında öğrenmeyi içerir. Öğrenciler, ilgili yeterliliği elde etmek için tüm modülleri geçmelidir. Bununla birlikte, 
modülerleştirme, yaşam boyu öğrenme perspektifinden kısmi sertifikalandırmaya ve yeniden katılıma izin verir. 

Sanat, spor ve yabancı dil eğitiminin kendi organizasyonu vardır ve "uzmanlık eğitimi" olarak kabul edilir. Sanat, 
tasarım ve spor alanlarında özel eğitim programları, ilgili eğitim alanına ve eğitim düzeyine göre uzmanlaşmış 
okullarda ISCED 354 ve 554 seviyelerinde sunulmaktadır. Yabancı dil eğitimi, Avrupa Dil Öğrenimi, Öğretimi ve 
Değerlendirmesi Çerçevesine (CERF) göre düzenlenir. 

Resmi CVET (çalışma yetkisinin bir parçası olarak)  

Örgün mesleki nitelikler (mesleki sertifikalar, CoP'ler) ayrıca çalışma yetkilileri tarafından 16 yaşın üzerindeki 
öğrencilere sunulmaktadır; mesleki sertifikalar devlet tarafından tanınmaktadır. Bu programlar yüz yüze veya 
harmanlanmış öğrenme olarak sağlanabilir. İkinci durumda, eyaletin kamu istihdam servisi, içeriğin niteliğine veya 
belirli ekipman veya makinelerin kullanılması ihtiyacına göre yüz yüze verilecek talimatın uzunluğunu belirlemek 
için uzman görüşlerini kullanır. Simülasyon yoluyla gerçekleşemeyen öğrenme, tüm nihai değerlendirmelerde 
olduğu gibi geleneksel öğrenme ortamlarında tamamlanmalıdır. 

Mesleki Eğitim ve Öğretim ve Mesleki Eğitim ve Öğretim yeterliliklerinin ortak özellikleri 

Her iki tür resmi yeterlilik, Mesleki Eğitim ve Öğretim diplomaları ve mesleki sertifikalar, öğrenme çıktılarında 
(resultados de aprendizaje o realizaciones profesionales) ifade edilir ve doğaları gereği modülerdir. Ulusal Mesleki 
Standartlar Kataloğu'nda (CNCP) listelenen mesleki standartları temel alırlar. 

Öğrenme modülleri (VET eğitim otoritesi) 

• okul (tam zamanlı veya yarı zamanlı); 

• ikili MÖE (çıraklık veya öğrenim sözleşmeleri); 

•yüz yüze; 

•uzaktan Eğitim. 

WBL kısmı, seviyeye bağlı olarak %50 ila %65 arasında değişir. Uygulamalı eğitim okul atölyelerinde, 
laboratuvarlarda, simülasyonlarda; Bir şirkette zorunlu bir pratik staj (seviyeye bağlı olarak ortalama 400 saat) tüm 
MEÖ programlarına / seviyelerine dahildir. 
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Program ikili MEÖ'de verildiğinde, bir çıraklık sözleşmesi (contrato para la formación y el aprendizaje) veya bir 
öğrenme sözleşmesi şeklinde olabilir. Programın süresi ilk iki yıldan üçe uzatılabilir; şirketteki uygulamalı eğitim, 
yeterlilikte belirlenen öğrenme saatlerinin %33 ila %85'ini kapsar. 

Sözleşmesiz ikili mesleki eğitim durumunda, şirket, okul ve öğrenci arasında bir öğrenim sözleşmesi 
imzalanmalıdır. Katılımcılar öğrenci statüsüne sahiptir (yaş sınırı yoktur) ve bölgeye bağlı olarak burs almaya hak 
kazanırlar. Anlaşma, yeterlilikte belirtilen çalışma ve eğitim koşullarına uygun olmalı, eğitimin süresini (iki veya üç 
yıl) ve şirketin katılımını (yeterlilikte belirlenen eğitim saatlerinin en az% 33'ü, maksimum % 85'lik pay). 

 

Öğrenme Modülleri (MEÖ İstihdam Kurumu) 

• yüz yüze öğrenme; 

• sanal öğrenme ortamları (e-öğrenme platformları) veya karma öğrenme (2015'ten beri) aracılığıyla uzaktan 
öğrenme 

• ikili mesleki eğitim (çıraklık sözleşmeleri). 

İstihdam yetkililerinin mesleki eğitim programlarında, bir eğitim merkezinde sınıf eğitimi (atölyeler, laboratuvarlar, 
simülasyonlar, vb.), Programın içeriğine bağlı olarak değişen sürelerde bir şirkette zorunlu pratik staj ile birleştirilir. 

Program ikili bir mesleki eğitim / çıraklık sözleşmesi (contrato para la formación y el aprendizaje) yoluyla 
verildiğinde, sınıf öğrenimi ilk yıldaki çalışma saatlerinin en az% 25'ini ve ikinci ve üçüncü yıllardaki% 15'ini kapsar. 
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Türkiye 

Ulusal düzeyde yaygın eğitimde temel sorumlu kurum ve temel hizmetlerin sağlayıcısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim 
Genel Müdürlüğü (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'dır. 

Örgün eğitim kurumları dışında düzenlenen sürekli eğitim ve öğretim faaliyetleri Halk Eğitim Merkezlerinde (Halk 
Eğitimi Merkezleri-HEM'ler) yürütülmektedir. 

Çıraklık ve yaygın eğitim ile ilgili temel karar organı Mesleki Eğitim Kurulu'dur (Mesleki Eğitim Kurulu). Komite 
şunları taahhüt eder: ulusal düzeyde mesleki ve teknik eğitimin planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 
(yaygın eğitim dahil), mesleki eğitimin ihtiyaçlarının belirlenmesi, müfredat ve mesleki programların süresi hakkında 
fikirlerin oluşturulması ve sınavlar ve sınav kurulları. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin mesleki eğitiminden sorumludur (vasıfsız işgücüne yönelik 
örgütsel beceri eğitimi, çalışanlar için mesleki eğitim ve işe uyum programlarının geliştirilmesi ve uygulanması). 

Türkiye'nin en büyük meslek kuruluşlarından biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odaların 
sorumlulukları kurslar düzenlemek, düzenlenen kurslara yardımcı olmak ve mesleki eğitim geliştirme faaliyetlerini 
desteklemektir. 

Büyük işletmeler, personelini eğitmek için eğitim birimleri oluşturmaktan sorumludur. 

Ayrıca özel sektör tarafından sağlanan ücretli eğitim hizmetleri de bulunmaktadır. Bu programlar ayrıca Bakanlığın 
gözetiminde yürütülür (müfredat onayı, kabul şartları, standartlar, süre ve sertifika vb.); 

Türk hükümeti, farklı meslek okullarında birkaç uluslararası proje başlattı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli belediyeler ve işveren kuruluşlarıyla (TÜSİAD, MÜSİAD, TESK ... gibi) meslek kursları 
düzenlemiştir. 

İl düzeyinde Mesleki Eğitim Kurulu, İl Mesleki Eğitim Kurulu (İl Mesleki Eğitim Kurulu) olarak düzenlenir. Kurulun 
kararları bakanlık birimleri ve meslek yüksekokulları tarafından uygulanır. 

Yerel düzeyde, Büyükşehir Belediyeleri (Büyükşehir Belediyeleri Kanunun 7. Maddesi), bu hizmetlerin 
sağlanmasında üniversiteler, kolejler, meslek okulları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, 
mesleki eğitim ve beceri kursları sağlamaktan sorumludur. 
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ÇİFTÇİ 4.0'daki öğrenme çıktıları 

Tanımlama süreci 

Beklenen öğrenme çıktıları, genel olarak, yeterli başlangıç eğitimine sahip bir öğrencinin bir eğitim veya öğretim 

kursunu tamamladıktan sonra ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiğini tanımlar. 

Açısından ifade edilirler 

• Bilgi 

• bilgiyi uygulama yeteneği ("know how") 

• Çalışma süresince geliştirilecek çapraz beceriler ve yeterlilikler (sözde "yumuşak beceriler"). 

Bir eğitim kursunu başarıyla tamamlayan herkesin ulaşması beklenen öğrenme çıktıları, bu amaçlara göre 

tasarlanan eğitim kursunun tasarımının temelini oluşturur. Bu nedenle, FARMER 4.0 ortaklığı, teklifin uygulama 

aşamasından itibaren belirtilen eğitim hedeflerine dayalı olarak, yani FARMER 4.0 bilgisini sağlamak amacıyla, 

eğitim kurslarının tasarlandığı anda bunun belirlenmesi ile ilerlemiştir. ve faydalı araçlar 

a) kullanılan teknolojiler (örn. 3B yazıcılar) sayesinde son derece özelleştirilmiş, benzersiz ancak aynı zamanda 

binlerce birime kadar ölçeklendirilebilir (Modüller "CAD / CAM / CAE / RE" - ödünç alınan) ürünün mühendislik 

sürecini denetlemek önceki proje WEB3D'den alınmıştır ve Farmer4.0'ın eğitim ihtiyaçlarına ve Modül "Eklemeli 

Üretim - 3D Baskı" temel alınarak uyarlanmıştır) 

b) Teknik fizibilitenin nasıl doğrulanacağını bilmek, uygulama maliyetlerini değerlendirmek, çevre dostu 

malzemeler kullanarak "tam zamanında sıfır kilometrede" felsefesini takip etmek, yenilikçi ve esnek bir işbirliği 

bağlamında örgütlenmek için Açık FarmerLab'de inovasyon gerçekleştirilir ("FabLab yaklaşımına göre Tarımsal 

Girişimcilik" ve "Küresel Çiftlik 4.0'ın Uluslararasılaşması ve Sürdürülebilirliği" Modülleri) 

c) pazarlamayı organize etmek ve sosyal medyayı kullanarak satmak (grup zihniyetini geliştirmek, çiftliğin coğrafi 

sınırlarını aşmak, bilgileri özümsemek, güncellemeleri göndermek, şüpheleri paylaşmak ve cevap aramak) (Modül 

"Küresel Çiftlik 4.0 için Sosyal Ağ"). 

Ulusal düzeyde düzenlenen bir dizi odak grubu aracılığıyla, proje ortakları, yalnızca öğrenenlerin profilini çıkarma 

sistemine değil, aynı zamanda tanıma yol açan temel unsurlara da odaklanmanın mümkün olduğu yerel aktörlerle 

etkileşime girebildiler. beklenen öğrenme çıktıları. 

Ortaklar ayrıca, eğitim hedeflerinin öğrenme MODÜLLERİNE atfedilebileceğine, aynı şekilde beklenen sonuçların 

da derslerden oluşan modüller düzeyinde belirleneceğine karar verdiler 
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Beklenen Öğrenme Çıktıları 

Beklenen öğrenme çıktıları hem proje sitesi https://www.farmer4.eu/ hem de MOODLE platformunda 

https://farmer.csciformazione.eu/ ders açıklamalarında görülebilir. 

Her eğitim modülünün sonunda beklenen öğrenme çıktıları aşağıdadır. 

 

MODÜL 1: CAD-CAE-CAM-RE 

CAD-CAE-CAM-RE'yi nasıl kullanacağınızı bilin ve öğrenin.. 

MODÜL 2: Katmanlı Üretim - 3D Baskı  

1. 3D baskı tekniklerinin kökenini, 3D baskı sırasında şu anda malzeme olarak neyin kullanıldığını ve bu 

baskı sürecinin arkasındaki ana teknolojilerin neler olduğunu bilmek 

2. 3D baskı kullanmanın yararlarını ve olumsuz yanlarını anlamak 

3. Bir sorunun 3D baskı kullanılarak çözülüp çözülemeyeceğini değerlendirmek 

4. 3D baskının uygulanabilir bir çözüm olduğu durumu bilmek 

5. Gerekli dosyayı CAD yazılımından dışa aktarabilmek için, 3D yazıcı yazılımındaki farklı parametreleri 

düzeltin ve dosyayı 3D yazıcıya yükleyin ve parçayı yazdırmaya başlayın 

 

MODÜL 3: FabLab yaklaşımına göre Tarımsal Girişimcilik   

1. ÇİFTLİK 4.0'ın ne olduğunu bilmek ve tarımda teknolojik yeniliğin önemini anlamak 

2. Çiftliğin bir “Çiftlik 4.0”a dönüştürülmesinden başlayarak, uluslararası düzeyde iyi uygulamaların 

paylaşılması ve faaliyetlerin uygulanması, “dijital çiftçiler” ağı oluşturmak için çalışmanın nasıl 

mümkün olduğunu anlamak 

3. Basit bir iş planının nasıl derleneceğini anlamak 

4. Bir çiftliğin uygun bir yönetişim modeli benimsemesinin önemini anlamak 

5. AB Veri Koruma Yönetmeliği GDPR'nin ana noktalarını bilmek 

 

MODÜL 4: Global Farm 4.0'ın Uluslararasılaşması ve Sürdürülebilirliği 

1. Uluslararasılaşma kavramının anlaşıldığını göstermek için 

2. Aşağıdakiler gibi bazı süreçleri ifade etmek için: 

- bilgi keşfi, 

- uluslararası liderlik, 

3. Tarım sektöründe sürdürülebilirlik tanımının temel unsurlarını ifade etmek 

4. Aşağıdakiler gibi çeşitli konular üzerinde düşünmek için: 

- Çevresel giriş anahtarı – yani kaynakların korunması – toprak, su, biyolojik çeşitlilik 

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/
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- Ekonomik giriş anahtarı, yani gübre azaltma yoluyla maliyet düşürme 

- Sosyal giriş anahtarı, yani çiftçi ağı, tarımın topluluk yaklaşımı, dijital üretici duruşu 

- Sektörler arası yaklaşım, yani iklim değişikliği, araştırmalar 

MODÜL 5: Global Farm 4.0 için Sosyal Ağ 

1. Kendi iş stratejilerini çevrimiçi olarak tasarlayabilmek için dijital araçların (internet, mobil, sosyal 

ağlar, e-ticaret) yaygınlığını anlamak 

2. Bir web sitesinin içeriğini tasarlamak ve web sitenizin arama motorlarında konumunu ve 

görünürlüğünü iyileştirmek için etkili bir SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) stratejisi geliştirmek 

3. Şirketinizin sosyal medya pazarlama faaliyetleri için Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube 

kullanım potansiyellerini ve işleyiş yöntemlerini öğrenmek 

4. Web yazımı kurallarına göre çevrimiçi içerik yazabilme 

5. Bir editoryal planın ne olduğunu bilmek ve bir editoryal planın uygulama aşamalarını bilmek 

 

MODÜL 6: Çevrimiçi iletişim araçları ve teknikleri  

1. bir haber bülteninin içeriğini yazmak, haber bültenlerinin sistematik olarak gönderilmesi için en 

önemli web platformlarını bilmek, abone bulmak için mevcut mevzuata göre işletim prosedürlerini 

kullanmak 

2. Hikaye anlatımını şirketinizi tanıtmak için bir sosyal medya pazarlama aracı olarak kullanmak 

3. Şirketinizin web itibarını oluşturmak için benimsenecek araçları ve çevrimiçi konuşmaları etkili bir 

şekilde yönetmek için stratejileri bilmek, özellikle kritik olana özel önem vermek 
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ÇİFTÇİ 4.0'da öğrenmenin değerlendirilmesi 
 
Değerlendirme aşaması, gerçekte sahip olunan yeterlilikleri tespit etmek için kanıt analizi, değerlendirme 
metodolojilerinin uygulanması, geri bildirim ve herhangi bir uygun test yoluyla yeterlilikleri belirlemeyi amaçlayan 
bir aşamadır. 
FARMER 4.0'da, girişteki becerilerin (ve unvanların) özel olarak tasarlanmış DEĞERLENDİRME sistemi (Fikri Çıktı 
1) aracılığıyla değerlendirilmesine ek olarak, her dersin sonunda bir 5 kapalı uçlu sorudan oluşan çevrimiçi test. 
Bilgi, cevapların% 80'i doğru olduğunda edinilmiş sayılır. Öğrenci, doğru cevapların yüzdesini görebileceğiniz son 
bir ekrandan bilgilendirilir. 
 

 
 
 
Dersin sonunda verilen değerlendirme testlerine başvurmak için, lütfen aşağıdaki bağlantılarda çeşitli dil 

versiyonlarında bulunan Öğretmen El Kitabına (Fikri Çıktı 4) başvurun: 

 

İNGİLİZCE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ENG.pdf  

İTALYANCA sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-IT.pdf  

FRANSIZCA sürüm: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-FR.pdf  

İSPANYOCAL sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ES.pdf  

TÜRKÇE sürümü: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-TK.pdf   

 
 

 

 

 

  

https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ENG.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-IT.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/05/IO4-TK.pdf
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FARMER 4.0'daki öğrenme tanıma sistemi 

Mutabakat Zaptı 

FARMER 4.0'da, ortaklık dışındaki yeterliliklerin tanınmasını garanti altına almak için, Paydaşların (sosyal 

ortaklar, mesleki eğitim kuruluşları, girişimciler, tarım dünyasıyla bağlantılı diğer konular, eğitim veya öğretim) 

imzalanmasına dahil edilmesine karar verildi. Mutabakat Zaptı (MoU). 

Mutabakat Zaptı (veya MoU), iki veya daha fazla taraf arasındaki ikili (veya daha nadiren çok taraflı) bir 

anlaşmayı tanımlayan bir belgedir. Fiili bir sözleşme yükümlülüğünden ziyade ortak, önceden belirlenmiş bir 

hareket tarzını göstererek taraflar arasında bir çıkar yakınsamasını ifade eder. Genelde bir sözleşme gücüne 

sahip olmasa da, basit bir beyefendi sözleşmesine daha resmi bir alternatiftir. 

Proje ortaklarının önerdiği Mutabakat Zaptı'nın bir kopyasını Ek 3'te görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

KAZANILAN BECERİLERİN TANIMA, ONAYLANMASI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN SİSTEM ─ IO 6 

 
 

24 
 

ÇİFTÇİ 4.0'daki yetkinliklerin belgelendirilmesi 

Açık Dijital Rozet 

Açık rozetler, bir eğitim kursu sırasında kazanılan / pekiştirilen beceriler, yetenekler, bilgi ile ilgili olarak kişinin 

ilerlemesini vurgulamanın iyi bir yoludur: bunlar dijital "mikro onaylardır". 

ÇİFTÇİ 4.0'ın bir parçası olarak, kazanılan becerileri belgelendirmek için, kurs rozetleri kullanılmış - bir kursa 

kayıtlı kullanıcılar için mevcut ve kurs içerisindeki aktivitelerle ilgili - Moodle'da oluşturulmuş ve belirli kriterlere 

göre atanmış. FARMER 4.0 rozetleri, Açık Rozetlerle tamamen uyumludur. 

Bir eğitim modülü tamamlandıktan sonra, onu oluşturan derslerin tüm son değerlendirme testlerini geçtikten sonra 

(kursun olumlu geçtiğini düşünmek için cevapların en az% 80'inin doğru verilmesi gerektiğini unutmayın), modül 

için rozet Atanacak. 

 

Rozetinizi aldığınızda, hesabınızın yanında 
kırmızı renkte bir bildirim görünür. 

Bildirime tıkladığınızda, rozetlerinize 
erişebileceğiniz bir açılır menü görünür. 

Vurgulanan bölümü tıklayarak, sorumlu 
olduğunuz rozete erişebilirsiniz. 

 

 

 

 

Teknik açıdan, FARMER 4.0 rozetleri, MOODLE yönergelerinde bildirildiği gibi oluşturuldu ve yönetildi: 

Rozet yönetimi = https://docs.moodle.org/35/en/Managing_badges  

Rozet ayarları = https://docs.moodle.org/35/en/Badges_settings  

Rozetleri kullanma = https://docs.moodle.org/35/en/Using_badges  

SSS = https://docs.moodle.org/35/en/Badges_FAQ   

https://docs.moodle.org/35/en/Managing_badges
https://docs.moodle.org/35/en/Badges_settings
https://docs.moodle.org/35/en/Using_badges
https://docs.moodle.org/35/en/Badges_FAQ
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Oluşturulan rozetler, kullanıcının profilinde görüntülenebilir veya Açık Rozetler sırt çantasına taşınabilir: 

Sırt çantasındaki herkese açık rozet koleksiyonu Moodle profilinde gösterilecek. 

Meta veriler, açık kaynak formatına göre Açık Rozet ile yazılır: Açık Rozetleri atayan ve bunları toplayıp 
görüntülemeye izin veren birçok platform vardır. 

- OpenBadgeFactory 

- Açık Rozet Akademisi 

- Youtopia 

- Makewaves 

- BadgeKit 

- Rozet Kültürü 

- Rozet İşi 

- Credly 

- Badgr 

FARMER 4.0'ın bir parçası olarak üretilen rozetler kesinlikle Badgr (eski adıyla Mozzilla sırt çantası) ile uyumludur. 
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ÇİFTÇİ 4.0'ın Dijital Rozetleri 

Her dersin sonunda, testin en az% 80 doğru cevaplarla başarıyla tamamlanmasının ardından öğrenci bir rozet 

alacaktır. 

Öğrenci, TÜM ÇİFTÇİ 4.0 modüllerinin derslerine başarılı bir şekilde katıldıysa, tüm çevrimiçi eğitimin 

tamamlandığını belgeleyen SÜPER BİR BADGE alacaktır. 

 

 

 

Farmer 4.0 Açık Rozetleri doğrulanabilir ve taşınabilirdir ve ulaşılan beceriler ve hedefler hakkında, ihraççıların 

(proje ortakları) kalitesiyle garanti edilen meta verileri içerir. Open Badge spesifikasyonuna uygundurlar ve web 

üzerinden paylaşılabilirler. 

Her Açık Rozet, rozetin kendisi, alıcısı, vereni ve onu destekleyen tüm kanıtlar hakkında bir görüntü ve bilgi ile 

ilişkilendirilir. FARMER 4.0 yolunun her bir modülüne göre farklı bir renk seçilmiş olan flamalar CANVA 

(https://www.canva.com/it_it/ ) ile oluşturulmuştur. Çiftçi 4.0 rozetlerinin meta verileriyle ilgili bir görsel için lütfen 

Ek 4'e bakın. 

 

Tüm bu bilgiler, çevrimiçi özgeçmişler ve sosyal ağlar aracılığıyla görüntülenebilen bir rozet görüntü dosyası 

içinde paketlenebilir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlardan büyük işverenlere ve her düzeydeki eğitim kurumlarına 

kadar, dünya çapında binlerce kuruluş Açık Rozet Spesifikasyonuna uygun olarak rozetler verir. 

 

FARMER 4.0 Açık Rozetlerini arşivlemek için Badgr sırt çantasına bakmanızı öneririz. 

Öncelikle Badgr Europe'da bir hesabınızın olması gerekmektedir. Bunu yapmak için, sadece badgr.com sitesine 

bağlanın, HESAP OLUŞTUR düğmesine tıklayın ve kayıt formunu doldurun (veya facebook hesaplarından erişimi 

kullanın, google....). Daha sonra FARMER 4.0 rozetlerini yüklemek ve hatta bunlardan bir koleksiyon oluşturmak 

mümkün olacak. 

FARMER 4.0 Açık Rozetleri kullanıldıktan sonra aşağıdaki sosyal ağlarda paylaşılabilir: Linkedin, Twitter, 

Facebook, Google ... veya e-posta ile paylaşılabilir veya web sitenize eklenebilir. 

https://www.canva.com/it_it/
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ANNEXES 

 

Annex 1 – Communication from the Commission on a European Agenda for Skills  

European Skills Agenda - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu) 

 

Annex 2 – Commission Staff Working Document 

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT […] Accompanying the Commission Proposal for a Council 

Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and 

resilience - Publications Office of the EU (europa.eu) 

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&moreDocuments=yes
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99c59f8d-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Annex 3 – FARMER 4.0 Memorandum of Understanding 

 

1. The Memorandum of Understanding objects 

The Memorandum of Understanding (MoU) proposes a framework for cooperation between the signatory organisations.  

In this MoU, the organisations mutually accept their respective criteria and procedures for quality assurance, evaluation, 

validation and recognition of knowledge, skills and competences for credit transfer by learners who wish to use the FARMER 

4.0 training model for enhancing their competences in the field of Agriculture 4.0. 

FARMER4.0 is a project co-funded by the European Union in the framework of the Erasmus+ KA2 programme Strategic 

Partnerships for Innovation VET Sector and is the result of the cooperation of 7 partners from the following backgrounds 

Research/University and Innovative Entrepreneurship FabLab (Politecnico di Torino-IT, Université de technologie de 

Compiègne-FR UniLaSalle-FR), Vocational Training and Community (Consortium School Community Enterprise-IT, OCAK 

IZI DERNEGI-TK), Agriculture (Azienda Agricola Agrianto-IT), Public Administration working on employability/training, 

sustainability and governance of the agricultural sector (Consorci de la Ribera-ES). 

FARMER4.0 aims to propose a new teaching model based on the digital revolution that helps farmers to approach the farm 

of the future.  

The project wants to promote entrepreneurship in agriculture and facilitate the transmission and adoption of new production 

processes and new business models based on concepts such as Open Source, FabLab, 3D printing and 3D tools, Virtual 

Reality, Open Innovation, Job Shadowing, Coworking.  

FARMER4.0 promotes the realisation of the Global Farm 4.0, the farm of the future, in which the following come together:  

- Traditional knowledge  

- Innovative entrepreneurship  

- Emerging technology 

By signing this Memorandum of Understanding, Organization 2 declares its interest in the training pathway proposed by 

FARMER 4.0, agreeing with what is proposed about the procedures of evaluation, documentation, validation and recognition 

of the competences acquired by the trainees.  

The validation of learning is based on ECVET logic. 

The training pathway can be used freely and free of charge within its own training offer with the aim of: 

1. to promote lifelong learning as a PERSON'S RIGHT TO ACCRESS AND UPDATE THEIR COMPETENCES, SKILLS 

AND KNOWLEDGE in learning and working contexts 

2. encourage the transparency of learning and the matching of training to the needs of businesses and professions in order 

to facilitate the matching of labour supply and demand and increase the productivity and competitiveness of the production 

system 

3. ENHANCING THE SPENDABILITY OF THE ACQUIRED SKILLS at national and European level in order to facilitate 

geographical and professional mobility. 
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2. Organisations signatory to the Memorandum of Understanding 

Organisation 1 

Country Italia 

Name of organisation Consorzio Scuola Comunità Impresa 

Address Via G.B. Ricci, 14   28100 Novara IT 

Telephone/fax +390321399666 

E-mail info@cscinovara.it  

Website http://cscinovara.it/  

Contact person   

Barbara TOSI 

Direttore 

Telephone/fax +390321399666 

E-mail tosi@cscinovara.it  

Organisation 2 

Country  

Name of organisation  

Address  

Telephone/fax  

E-mail  

Website  

Contact person   

 

 

Telephone/fax  

E-mail  

  

mailto:info@cscinovara.it
http://cscinovara.it/it-IT/valorizzazione-sviluppo-territoriale/
mailto:tosi@cscinovara.it
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3. The learning objects  

Training path 

The model integrates into a blended learning solution: 

- Materials for face-to-face lessons 

- E-learning sessions 

- Experiential learning throughout virtual environments (3D models in Virtual 

Reality laboratories) 

- Job Shadowing 

- Intergenerational coworking (into FabLabs) 

 

TRAINING MODULES: 

* CAD-CAE-CAM-RE 

* Additive Manufacturing_3D Printing 

* Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach 

* Internationalization and Sustainability of the Global Farm 4.0 

* Social Networking for Global Farm 4.0 

* On-line communication tools and techniques 

 

All materials are made available through the following platforms: 

www.farmer4.eu 

https://farmer.csciformazione.eu  

EQF level 5 

NQF level 5 

  

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/
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Learning objectives  

a) To supervise the product engineering process which, thanks to the 
technologies used (e.g. 3D printers) is highly customized, unique but at the same 
time scalable up to thousands of units (Modules "CAD/CAM/CAE/RE" - borrowed 
from the previous WEB3D project and adapted according to Farmer4.0 training 
needs - and Module "Additive Manufacturing - 3D Printing") 
b) To know how to verify the technical feasibility, evaluate the costs of 
realization, produce following the "just-in-time zero kilometer" philosophy using 
eco-friendly materials, organize themselves in an innovative and flexible 
collaborative context where the Open Innovation is realized in the FarmerLab 
(Modules "Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach" and 
"Internationalization and sustainability of the Global Farm 4.0") 

c) To organize the marketing and to sell the products using the main social 
media promoting the group mentality, overcoming the geographical boundaries 
of the company, absorbing information, posting updates, sharing doubts and 
searching for answers ("Social Networking for Global Farm 4.0" Module and “On 
line communication tools and techniques” Module). 

 

4. Assessment, documentation, validation and recognition 

The assessment of competences (knowledge + skills) is done by tests at the end of each lesson. On reaching 

at least 80% of the correct answers, the holder will be entitled to a badge certifying the possession of the skills 

related to the lesson. On successful completion of the entire classroom training course (in-person and virtual), 

the learner will be awarded a "FULL BADGE" certifying that the learning objectives have been achieved. The 

validation and recognition of the acquired competences take place according to a logic of mutual trust. 

 
 

5. Validity of this Memorandum of Understanding 

This Memorandum of Understanding is valid until 31/12/2024  
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6. Signatures 

Organisation / Country Organisation / Country 

Consorzio Scuola Comunità Impresa 

Italia 
 

Name, role Name, role 

Barbara TOSI, Direttore  

Place, date Place, date 

  

Stamp and Signature Stamp and Signature 
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Annex 4 – Open badges’ metadata in FARMER 4.0  

 

MODULE 1: CAD-CAE-CAM-RE 

This badge certifies that the learner has passed the FARMER 4.0 Module 1 test with at least the 80% correct 

answers and he/she is able to understand how to use CAD-CAE-CAM-RE to make your design ideas and let them 

become reality. 

Knowledge, skills and competencies have been reached on the FARMER 4.0 Moodle platform 

(farmer.csciformazione.eu). 

FARMER4.0 is a training model that uses the FabLab paradigm in a systematic way to translate and innovate, in a 

modern way, the traditional role of the farmer that is going to disappear. 

The model integrates into a blended learning solution: 

- Materials for face-to-face lessons 

- E-learning sessions 

- Experiential learning throughout virtual 

environments (3D models in Virtual Reality laboratories) 

- Job Shadowing 

- Intergenerational coworking (into FabLabs) 

 

This badge certifies that.  

The certification is issued by the partners of the FARMER 4.0 project: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

 

MODULE 2: Additive Manufacturing_3D Printing 

This badge certifies that the learner has passed the FARMER 4.0 Module 2 test with at least the 80% correct 

answers and has acquired the following knowledge, skills and competencies on the FARMER 4.0 Moodle 

platform (farmer.csciformazione.eu): 

6. To know the origin of 3D printing techniques, what is currently used as a material during a 3D printing 
and what are the main technologies behind this printing process 

7. To understand the benefits and the downsides of using 3D printing 
8. To assess whether a problem can be solved using 3D printing or not 
9. To know situation where 3D printing is a viable solution 
10. To be able to export the required file from the CAD software, fix the different parameters in the 3D 

printer software and upload the file to the 3D printer and start printing the part 
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FARMER4.0 is a training model that uses the FabLab paradigm in a systematic way to translate and innovate, in 

a modern way, the traditional role of the farmer that is going to disappear. 

The model integrates into a blended learning solution: 

- Materials for face-to-face lessons 
- E-learning sessions 
- Experiential learning throughout virtual 

environments (3D models in Virtual Reality laboratories) 

- Job Shadowing 
- Intergenerational coworking (into FabLabs) 

 

The certification is issued by the partners of the FARMER 4.0 project: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), 

UniLaSalle, Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

 

MODULE 3: Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach 

This badge certifies that the learner has passed the FARMER 4.0 Module 3 test with at least the 80% correct 

answers and has acquired the following knowledge, skills and competencies on the FARMER 4.0 Moodle platform 

(farmer.csciformazione.eu): 

6. To know what is a FARM 4.0 and to understand the importance of technological innovation in agriculture 

7. To understand how it is possible to work for creating a network of “digital farmers”, exchanging good 

practices and implementing activities at international level, starting from the transformation of the farm into 

a "Farm 4.0" 

8. To understand how to compile a simple business plan 

9. To understand the importance for a farm to adopt an appropriate governance model 

10. To know the main points of the EU Data Protection Regulation GDPR 

 

FARMER4.0 is a training model that uses the FabLab paradigm in a systematic way to translate and innovate, in a 

modern way, the traditional role of the farmer that is going to disappear. 

The model integrates into a blended learning solution: 

- Materials for face-to-face lessons 

- E-learning sessions 

- Experiential learning throughout virtual 

environments (3D models in Virtual Reality 

laboratories) 

- Job Shadowing 

- Intergenerational coworking (into FabLabs) 
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The certification is issued by the partners of the FARMER 4.0 project: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

 

MODULE 4: Internationalization and Sustainability of the Global Farm 4.0 

This badge certifies that the learner user has passed the FARMER 4.0 Module 4 test with at least 80% correct 

answers and has acquired the following knowledge, skills and competencies on the FARMER 4.0 Moodle platform 

(farmer.csciformazione.eu): 

1. To demonstrate understanding of internationalization concept 

2. To articulate some processes such as: 

- knowledge exploration, 

- international leadership, 

3. To articulate the key elements of definition of sustainability in the Agriculture sector 

4. To reflect on the various issues such as: 

- Environmental entry key – ie, resources protection – soils, water, biodiversity 

- Economic entry key, ie, cost reduction by fertilizer reduction 

- Social entry key, ie farmer’s network, community approach of agriculture, digital maker posture 

- Cross sectorial approach, ie climate change, researches 

 

FARMER4.0 is a training model that uses the FabLab paradigm in a systematic way to translate and innovate, in a 

modern way, the traditional role of the farmer that is going to disappear. 

The model integrates into a blended learning solution: 

5. Materials for face-to-face lessons 

6. E-learning sessions 

7. Experiential learning throughout virtual 

environments (3D models in Virtual Reality 

laboratories) 

8. Job Shadowing 

9. Intergenerational coworking (into FabLabs) 

 

The certification is issued by the partners of the FARMER 4.0 project: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 
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MODULE 5: Social Networking for Global Farm 4.0 

This badge certifies that the learner user has passed the FARMER 4.0 Module 5 test with at least 80% correct 

answers. and has acquired the following knowledge, skills and competencies on the FARMER 4.0 Moodle platform 

(farmer.csciformazione.eu): 

6. To understand the extent of the spread of digital tools (internet, mobile, social networks, ecommerce) to 

be able to design their own business strategy online 

7. To design the contents of a website and develop an effective SEO (Search Engine Optimization) strategy 

to improve the positioning and visibility of your website in search engines 

8. To learn the potentialities and the operative modalities for using Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube 

for the social media marketing activities of your company 

9. To be able to write contents online according to the rules of web-writing 

10. To know what an editorial plan is and to know the phases of implementation of an editorial plan 

 

FARMER4.0 is a training model that uses the FabLab paradigm in a systematic way to translate and innovate, in a 

modern way, the traditional role of the farmer that is going to disappear. 

The model integrates into a blended learning solution: 

- Materials for face-to-face lessons 

- E-learning sessions 

- Experiential learning throughout virtual 

environments (3D models in Virtual Reality 

laboratories) 

- Job Shadowing 

- Intergenerational coworking (into FabLabs) 

The certification is issued by the partners of the FARMER 4.0 project: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 

MODULE 6: On-line communication tools and techniques 

This badge certifies that the learner has passed the FARMER 4.0 Module 6 test with at least 80% correct answers 

and has acquired the following knowledge, skills and competencies on the FARMER 4.0 Moodle platform 

(farmer.csciformazione.eu): 

4. to write the contents of a newsletter, to know the most important web platforms for the systematic sending 

of the newsletters, to use the operating procedures according to the current legislation for finding 

subscribers 

5. to use storytelling as a social media marketing tool to promote your company 

6. to know the tools to be adopted for building the web reputation of your company and the strategies to 

effectively manage online conversations with particular attention to critical one 

 

FARMER4.0 is a training model that uses the FabLab paradigm in a systematic way to translate and innovate, in a 

modern way, the traditional role of the farmer that is going to disappear. 
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The model integrates into a blended learning solution: 

- Materials for face-to-face lessons 

- E-learning sessions 

- Experiential learning throughout virtual 

environments (3D models in Virtual Reality 

laboratories) 

- Job Shadowing 

- Intergenerational coworking (into FabLabs) 

 

The certification is issued by the partners of the FARMER 4.0 project: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), 

UniLaSalle, Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR). 

 

 

FULL BADGE 

The FARMER 4.0 badge certifies that the badge earner have completed all 6 modules of the --FARMER Moodle 
platform (farmer.csciformazione.eu) on the topics of: 
- CAD-CAE-CAM-RE 
- Additive Manufacturing_3D Printing 
- Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach 
- Internationalization and Sustainability of the Global Farm 4.0 
- Social Networking for Global Farm 4.0 
- On-line communication tools and techniques 

By passing the FARMER 4.0 tests with at least 80% correct answers, the badge earner has shown skills and 
knowledge as follows: 

a) To supervise the product engineering process which, thanks to the technologies used (e.g. 3D printers) is 

highly customized, unique but at the same time scalable up to thousands of units (Modules "CAD/CAM/CAE/RE" - 

borrowed from the previous WEB3D project and adapted according to Farmer4.0 training needs - and Module 

"Additive Manufacturing - 3D Printing") 

b) To know how to verify the technical feasibility, evaluate the costs of realization, produce following the "just-

in-time zero kilometer" philosophy using eco-friendly materials, organize themselves in an innovative and flexible 

collaborative context where the Open Innovation is realized in the FarmerLab (Modules "Agricultural 

Entrepreneurship according to the FabLab approach" and "Internationalization and sustainability of the Global Farm 

4.0") 

c) To organize the marketing and to sell the products using the main social media promoting the group 

mentality, overcoming the geographical boundaries of the company, absorbing information, posting updates, 

sharing doubts and searching for answers ("Social Networking for Global Farm 4.0" Module and “On line 

communication tools and techniques” Module) 

 

FARMER4.0 project is a training model that uses the FabLab paradigm in a systematic way to translate and 

innovate, in a modern way, the traditional role of the farmer that is going to disappear. 
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The model integrates into a blended learning solution: 

- Materials for face-to-face lessons 

- E-learning sessions 

- Experiential learning throughout virtual 

environments (3D models in Virtual Reality 

laboratories) 

- Job Shadowing 

- Intergenerational coworking (into FabLabs) 

 

The certification is issued by the partners of the FARMER 4.0 project: Politecnico di Torino (IT), Consorzio Scuola 

Comunità Impresa (IT), Azienda Agricola Agrianto (IT), Université de Technologie de Compiègne (FR), UniLaSalle, 

Beauvais (FR), Consorci de la Ribera (ES), Ocak Izi Dernegi (TR) 
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