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Bülten 

Uluslararası Agriskill Proje Toplantısı  (online; ev sahibi Slovakya) 

 

 

 

Ne yazık ki önceden planlandığımız gibi Slovakya'da toplanmamız mümkün olmadı 

ancak, yine de çevrimiçi formatta verimli bir uluslararası proje toplantısı gerçekleştirebildik. 

Kırsal alanlardaki meslekler ve girişimcilik üzerine hazırladığımız tüm modüllerimiz 

tamamlandı ve projede yer alan tüm ülkelerin dillerine çevrilme işlemi tamamlandı. 

Özellikle son haftalarda çalışmalarımızın ortak odak noktası, eğitim modüllerinin indirilebilir 

hale getirilmesi ve cazip bir e öğrenme sitesinin oluşturulmasıydı. Bu bağlamda 

çalışmalarımız yoğun olarak devam etmekte ve önümüzdeki yılın başında, her proje ortağı 

tarafından, ilgili grupların (tarımsal dernekler, kuruluşlar, tarımsal eğitim sektörü çalışanları, 

politika yapıcılar, yöneticilere yönelik yeni web uygulamamızın tanıtılacağı bir atölye 

çalışması yapılacak ve geri bildirimler alınacaktır. 

Ek olarak, projenin son görev paketinin ilk adımlarını planladığımızı, girişimcilikle 

ilgilenen gençlerin bir iş kurma seçeneğinin yanı sıra, gerekli ilk adımların ve 

gereksinimlerin tanıtıldığı bir oyunumuz da olacak ! 
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Yapıcı ve canlı bir on line paylaşımla, önümüzdeki adımları tartıştık ve hedeflerimizi 

güncelledik. Hernekadar bu çevrimiçi toplantımız  başarıyla tamamlanmış olsa da, biz tüm 

katılımcılar, yine de bir sonraki toplantıda yüz yüze görüşmeyi umut ediyoruz. Gelecek 

Nisan ayında proje ortağımız Romanya'da toplanmayı, projenin aşamalarını masaya 

yatırabilmeyi ve üzerinde tartışabilmeyi umut ederek, işimize geri dönüyoruz ! 

Öğretim web sitesi 

 

 

           Yukarıda bahsettiğimiz eğitim içeriğine ek olarak, web sitemizde kırsal alanlardaki 

girişimcilik ve mesleki alanlarla ilgili konularda yararlı içeriğin yanı sıra, ilham verici  iyi 

uygulama örnekleriyle ilgili ve dikkatle seçilmiş bağlantılarımız olacaktır. Ayrıca, sitemizin 

içeriklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin talimatların yanı sıra, sözünü ettiğimiz ilgili oyuna 

yönelikte bir bağlantı göreceksiniz. Proje ortaklarımızın ulusal dillerini içeren sayfa 

muhtemelen  2020'nin sonunda hazır olacaktır. Proje sayfamızda ve Facebook sayfamızda 

(https: //) ilgili bir duyuruları takip edebilirsiniz. www.facebook.com/Agriskills-

2151295361759475). 


