
 

Erasmus + Programı Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi için Stratejik 

Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 

desteklenen Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye’den kurum ve 

kuruluşlarla güçlü bir ortaklığın sonucunda oluşturulmuştur. 

Temel amacı çiftçilerimizin dijital vatandaş olmalarını sağlamak 

olarak belirlenen projede, akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi 

dijital araçlar yardımıyla bilgi ve iletişim kaynaklarını etkili bir 

şekilde kullanabilen çiftçiler hedeflenmektedir. Çiftçiler 

teknolojinin kendileri ve işletmeleri için nasıl kolay ve kullanışlı 

olabileceğini keşfedeceklerdir

Proje, dijital dünya hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen, 

çevrimiçi dünyanın sağladığı olanakları kullanarak sosyal ve iş 

yaşamında gelişimi amaç edinen tüm yetişkin çiftçilere açıktır. 
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BASIN BÜLTENİ-1

Erasmus+ KA2: Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar

Kimler için ve Nasıl bir Proje?

ÇİFTÇİLERİN

DİJİTAL

BECERİLERİNİN

GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPING FARMERS' 

DIGITAL SKILLS)
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1. EĞİTİM MODÜLÜ

“Çiftçiler için Dijital Beceriler”

Bu eğitim modülü, yapılan 

ihtiyaç analizi sonucunda  

çiftçilere özel olarak 

hazırlanmış ilk ayrıntılı eğitim 

olacaktır. Tüm çiftçilerimizin 

erişimine açık olacak eğitim 

modülü sayesinde çiftçilerin 

dijital dünyada yer alması 

beklenmektedir.

2. ÖĞRENME MATERYALLERİ

“Öğrenme materyalleri- Açık 

Öğretim Kaynakları”

Çiftçilere dijital yeterlilikleri 

kazandırmak için, eğitimler 

dijital materyallerle 

desteklenmesi gerekir. Eğitim 

materyalleri ile çiftçiler dijital 

dünyada daha aktif olacak, 

çiftçilerin diğer yetişkinlerle 

arasındaki farkın kapanmasına 

katkı sağlanacaktır.

1.Proje Yönetim ve Uygulama Faaliyetleri

2.Ulusötesi Proje Toplantıları

3.Fikri Çıktılar

   -Eğitim Modülü “Çiftçiler için Dijital 

Beceriler”

   -Öğrenme Materyalleri ve Açık Öğretim 

Kaynakları

   -Network - Çiftçi Platformu

4.Eğiticilerin Eğitimi

5.Çoğaltıcı Etkinlikler: 

   Final Konferansları “Çiftçilerin Dijital 

Becerilerinin Geliştirilmesi”

6.Raporlama: İlerleme ve Final Raporları

3. NETWORK

“Çiftçi Platformu”

Çiftçi ağı, birbirleri ile bağlantı 

kurmak, sosyalleşmek ve bilgi 

alışverişi amacıyla 

oluşturulması planlanan fikri 

çıktılardan birisidir. 

Yeni iş ortaklıklarının organize 

edilebileceği, ilgileri 

doğrultusunda alt tartışma 

gruplarının oluşturulabileceği 

bir platform olarak 

tasarlanacaktır. Platformda 

herkes gerek sosyal yaşamda 

gerekse is yaşamındaki 

deneyimlerini paylaşabilir ve 

yurt dışındaki uygulamalar 

hakkında bilgi sahibi olabilir.

Proje Faaliyetleri

Proje Çıktıları nelerdir?

PROJENİN ANAHATLARI
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ITALY

hospitality

institute
training

ÇEK CUMHURİYETİ

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYETÜRKİYE İSPANYA

YUNANİSTAN

PROJE ORTAKLARI
“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa 

Komisyonu tarafından desteklenmektedir. 

Ancak burada yer alan görüşlerden 

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı 

sorumlu tutulamaz.”TÜRKİYE

ZAMANLA
BİRLİKTE
İLERLE!

Projenin amacı, kırsaldaki çiftçilerin sosyal ve iş hayatına aktif katılımına katkıda bulunmak ve dijital becerilerini 
artırarak çiftçilerin daha aktif olmasını sağlamak; böylece verimliliklerini ve üretkenliklerini arttırmaktır.

Projenin hedefleri:

 Çiftçilerin dijital becerilerini geliştirmek

 Dijital alanda çiftçilere yönelik yenilikçi bir eğitim modülü geliştirmek

 Çiftçilerin dijital becerilerinin gelişimi yoluyla üretkenliği ve verimliliği artırmak

 Kırsaldaki çiftçilerin dijital vatandaşlık becerilerini geliştirmek

 Çiftçilerin internet araçlarını ve akıllı telefon uygulamalarını sosyal yaşamda ve iş hayatında etkin bir şekilde 
kullanmalarını sağlamak.

Projenin Amacı ve Hedefleri Nelerdir?
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