Proje Ortakları
Yozgat Il Tarim Müdürlüğü, Türkiye
Email: tarim@yozgattarim.gov.tr
Web: www.yozgattarim.gov.tr
Efxini Poli, Yunanistan
Email: epolis@efxini.gr
Web: www.efxini.gr
Faculty of Agriculture
University of Szeged, Macaristan
Email: palotas@mgk.u-szeged.hu
Web: www.mgk.u-szeged.hu

Projeye katkıda bulunmak isterseniz lütfen irtibat
kurun:
Şükrü KÖKSAL
Yozgat Il Tarim Müdürlüğü
R&D ve AB Proje Uzmanı
Yozgat / TÜRKİYE
sukruko@yahoo.com
&
Enver Tufaner
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
R&D ve AB Proje Uzmanı
E-Twinning İl Koordinatörü
Yozgat / TÜRKİYE
envertufaner@yahoo.com

Medit Silva, İtalya

BEGINNING FARMERS
EXTENSION

Email: info@meditsilva.it
Web: www.meditsilva.it

GRUNDTVIG Öğrenme Ortaklığı
Fundación Intercoop, İspanya
Email: xcheca@intercoop.es
Web: www.intercoop.es
Gheorghe Ţiţeica
Association, Romanya
Email: scoala21craiova@yahoo.com
Web: www.gheorghetiteica.ro

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse
edilmektedir.
Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve
Komisyon, yayın içerisinde bulunan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu
tutulamaz.

Bizi ziyaret edin:
www.befarmex.com

PROJE

AMAÇLAR

karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlara yenilikçi
çözümler bulmak.

BEFARMEX’in Temel Amaçları;

Çiftçiliğe yeni başlayanlar için eğitim son
yıllarda kritik önem kazanmıştır ve kırsal

-

kesimlerdeki insanlara yönelik bilgi ve danışma

programları, hizmetiçi eğitim programları ve eğitim

servisleri ihtiyacının yıldan yıla artacağı tahmin

destek

programları

,

kırsal

eğitim sistemleri hakkında bilgi toplamak,

Yeni çiftçiler,geleceğin gıda üreticileri olan,
iyi donanımlı, işinin ehli ve bitkisel üretim, büyükbaş
hayvan yetiştiriciliği, toprak ve su koruma ve tarımın
yönlerigibi

konular

hakkında

eğitilmiş

olmalıdır.
Bu ortaklık projesi yeni başlayan çiftçilerin
eğitim ve bilgilerine

deneyimlerin değiş tokuş

- Tarımsal Yayım Programı ile ilgili olan genç çiftçileri
gerekli bilgi ve yeterlilikle donatmak,
- Çiftçi eğitim ihtiyaçlarını analiz etme ve onların
ihtiyaçlarını karşılamak için modern mekanizmalar ve
yollar oluşturmak,
- Tarımda verimliliğe katkıda bulunmak,
- Bir lider genç çiftçi takımı kurmak,

edilmesi, fikirlerin paylaşımı, farklı çiftçi eğitim
programlarının
kullanılabilen

incelenmesi,
yaygın

eğitim

araçların

kurslarında

geliştirilmesi

ve

toplantı ve yayınlar vasıtasıyla yerel, bölgesel, ulusal
ve

Avrupa

düzeyinde

yaygınlaştırılmasından

yararlanarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

SONUÇLAR

kalkınma

seminerleri, çiftçi birlikleri/organizasyonları ve çiftçi

edilmektedir.

diğer

Çiftçi

- Organizasyonlara, eğitim merkezlerine ve Ziraat
Odalarına işbirliği için yardım etmek,
- Çiftçileri daha rekabetçi yapabilmek için yüksek
kaliteli gıda üretimi konusunda eğitmek,
- Yeni başlayan çiftçilere çiftçilik kültürünü
geliştirmek, tarımda modern yöntemleri kullanmayı
ve bu öğrendiklerini diğer çiftçilere aktarmada
yardımcı olmak,
- Tarımdaki teknolojik gelişmeler ve uygulanabilir
araştırma sonuçlarını yaymak,
- Genç çiftçilerin halihazırdaki ve gelecekteki
şartlarını analiz etmelerine yardımcı olmak ve

Projenin çıktıları: İhtiyaç analizi , CD, fotoğraf,
resimler, kitapçıklar, broşür ve projenin resmi web
sitesi gibi çiftçi yayımı için eğitim materyalleri.
Bundan başka proje sonunda katılımcılar :
-

Değişik

Avrupa

ülkelerinden

mevkidaşlarıyla

temaslar sonucunda ufkunu genişletecek,
- Kültürel, sosyal ve mesleki değişim fırsatı elde etmiş
olacaklar,
- Çiftçi eğitiminde kullanılan farklı yöntemler, eğitim
programları,

eğitim

araçları

ve

uygulamalar

hakkındaki bilgilerini artırmak ve temel ICT becerileri
ile İngilizce becerilerine sahip olacaklardır.

