Befarmex Hakkında
Çiftçiliğe yeni başlayanlar için eğitim son yıllarda son derece önemli hale gelmiştir. Dünyadaki
birçok ülkedeki veriler artan sayıdaki çiftçiliğe yeni başlayanların sonraki yıllarda artan tarım
ihtiyaçları için gerekli olacağının belirtmektedir.
Kırsal alanlardaki insanlara yönelik bilgi ve danışmanlık ihtiyacının her geçen yıl artacağı
tahmin edilmektedir. Birçok ülkenin sınırlı verimli alanları ile birlikte hızla aratan nüfus bugün gıda
sıkıntısı eşiğindedir. Geleceğin gıda üreticileri olan yeni çiftçilerin artan ihtiyaçları karşılayabilmek
için bitkisel üretim, hayvancılık yönetimi, toprak ve suyun korunması ve tarımın diğer konularında
iyi donanımlı, nitelikli ve eğitimli olmalıdırlar.
Ortaklığımız bu yeni çiftçilere eğitim ve bilgi sağlama olanağına sahiptir.Genel amacımız genç
çiftçilere avantaj sağlayacak eğitim ve uygulamalar alışverişi, deneyim alışverişi, fikir paylaşımı,
konularında kullanılan farklı çiftçi eğitim kurslarında kullanılan yöntemler kullanılarak yerel,
bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde toplantılar ve yayınlar yapmaktır.
Tarımda verim düşüklüğünün olmasının nedenlerinden biride kırsal alanlarda danışmanlık ve
rehberlik faaliyetlerinin eksikliğidir.
Ülkelerin çoğunda çiftçilerin bu ihtiyacını karşılamak için çiftçiler üniversitelerin ve araştırma
enstitülerinin katkılarıyla oluşturulan çiftçi yayım programlarıyla desteklenmektedirler.
Çiftçi yayım programlarının en yaygın araçları;
-Çiftçi günleri,
-toplantılar,
-çiftçi eğitimleri,
-gözlem ve geziler,
-konferanslar,
-fuarlardır.
Tarımda çiftçilerin eğitim düzeyi ve rolünün güçlendirilmesi ile onların ekonomik kalkınmaları
ve dolaylı olarak ülkenin büyümesinede kalkıda bulunacağız.
Somut Amaçlar şunlardır;
Aşağıdaki konular hakkında bilgiler toplamak;
a) Çiftçi destekleme programları
b) Farklı EU ülkelerindeki Kırsal kalkınma programları
c) teknik personel için hizmetiçi eğitim programları ve eğitim seminerleri
d) Çiftçi birlikleri ve organizasyonları
e) farklı EU ülkelerindeki çiftçi yayım sistemleri
Genç çiftçileri tarımsal yayım programı ile ilgili gerekli bilgiler ve yetkinlik ile donatmak ve
onları prıgramın gönüllü uygulayıcıları yapmak

Çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarını analiz etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için çareler
oluşturmak,Tarımda verimliliği artırmak ve sonuç olarak çiftçilerin gelir ve yaşam düzeyine katkıda
bulunmak.
Diğer çiftçilere için bir model oluşturacak genç çiftçiler takımı kurmak.
Bu ortaklık vasıtası ile oluşturulan yararlı bilgi ve çıktıların çiftçilere çiftçi eğitim ve yayım
programı ile yaygınlaştırılması.
Aralarında işbirliğve koordinasyonun sağlanması için ulusal ve ukuskararası kuruluşlar eğitim ve
öğretim merkezleri çiftçi odalarına yardım etmek.
Çiftçileri yüksek kaliteli gıda üretimi konusunda eğitmek ve bu yolla onlaı daha rekebetçi hale
getirmek.
Çiftçilerin tarım kültürünü geliştirmek,ihtiyaç duydukları bilgi , kabiliyet ve, modern tarım
yöntemlerini kullanmalarını sağlamak, ayrıca bu öğrendiklerini eğitim programı dışındaki diğer
çiftçilere transfer etmelerine yardımcı olmak.
Teknolojik gelişmeler ve uygulanabilir araştırma sonuçlarınıteknik personel ve çiftçilere
yaymak.
Genç çiftçilerin mevcut ve gelecekteki koşullarını analiz etmek ve bundan sonra onlara
karşılaşabilecekleri sorunlar için yaratıcı çözümler bulmak için yardımcı olmak.

YAKLAŞIMLAR
Katilimcilar, çift ve gruplar halinde çalışacak ve eğitmenler ve kursiyerlerin arasındaki iletişim
iki yönlü ve son derece verimli olacaktır. Çiftçi eğitim sınıflarında yeni metodları öğrendikten sonra
kabul edilebilecek sorunlar ve çözüm önerileri için çözmenin bir parçası içinde yer alacaklardır.
Katılan kurumlar aşağıdaki görevleri yapmak üzere bir proje ekibi kuracaklardır.
-Diğer ekipler ile etkili iletişim
-Yerel düzeyde proje amaçları ve hedefleri hakkında kısa bir sunum hazırlama
-Yerel faaliyetlerin uygulanması ve gereksinimleri düzenlemek,
-Hedeflenen grubun entegrasyonda başarılı olmasına katkıda bulunmak için her bir ortağın
bölgesinde bulunan uygulamalar ve aktörlerin bilgilerini artırmak
ÇOK ÖNEMLİ
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmiştir.
Bu belge sadece hazırlayanın görüşlerini yansıtmakta olup, Komisyon burada belirtilen
bilgilerden sorumlu değildir.

