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Editörden 

SysMind ekibinin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Güçlü bir çalışma platformu sağlayan 

çevrimiçi toplantılar gerçekleştiriliyor. Eylül 2022'nin sonunda, proje ekibinin ikinci ulusötesi 

toplantısı Üsküp/Makedonya'da gerçekleşti. Uluslararası grup orada harika bir çalışma ve kültür 

programını deneyimleme fırsatı buldu. Sayfa 2 ve 3'teki makaleler bu konuya ilişkin bilgi 

vermektedir. Üsküp'te ekip, projenin yönetiminde bir değişiklik yaşadı. Görevlerin devri online 

olarak gerçekleşti. Önceki proje yöneticisine sayfa 4' te teşekkür edilirken yeni yönetici de kendisini 

tanıttı. MOOC programı için müfredat konusunda yoğun bir tartışma yapıldı. Proje ortakları 

arasındaki yoğun fikir alışverişinde bulunuldu ve sonunda müfredatın bir taslağı tartışmaya 

sunuldu. Sayfa 5'te sunulan bu taslak daha sonraki çalışmalar için temeli oluşturmaktadır. 

Maneviyat, değerler ve anlam üzerine yapılan tartışma da aynı derecede önemliydi. Müfredatın 

oluşturulmasında odak noktasının, manevi yaklaşımın sürdürülebilirlik temasıyla bütünleştirilmesi 

olması gerektiği seçeneği ortaya çıktı. Başından beri SysMind ile işbirliği ortağı olan Uluslararası 

Eğitim Ağı PILGRIM, maneviyatı pedagojiye entegre etme alanında uzun yıllara dayanan bir 

deneyim kazanmıştır. PILGRIM'in kurucusu Johann Hisch bu konuda 3.sayfada kısaca bilgi 

vermektedir. Üsküp'te, İspanya'da yapılacak bir sonraki toplantı için tarihler belirlendi. Tüm 

SysMind ortakları, taslak programı uygulamada test etmek için yoğun bir eğitimci araştırması 

yürütmelidir. Eğitimciler için davet ve tarihleri sayfa 6'da bulabilirsiniz. Ayrıca kalite yönetimine 

ilişkin önemli hususlar da yer almaktadır. 

 

Üsküp/Makedonya'da 2. ulusötesi toplantı 

Kapsam ve Kültürel Program 

27-28 Eylül 2022 tarihlerinde ikinci ulusötesi SysMind toplantısı 

gerçekleşti. Toplantı bu kez Üsküp/Makedonya'daki Cyril and 

Methodius Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ndeydi. Katılımcılar, 

Felsefe Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ratko Duev ve Fakülte 

profesörleri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Organizatörler 

konferans programına aşağıdaki konuları dahil etmişlerdir: 1. 

Kültürlerarası farkındalık yaratmak için hikaye anlatımı 2. Ortak 

çalışmalarımız için bir sözlük oluşturulması, 3. İkinci Fikri Çıktı-

Küçük Özel Online Kurs (SPOC) ve SPOC'un nasıl 

yapılandırılacağına karar verilmesi | İçerikle ilgili fikirlerimiz nelerdir? 

Şimdiye kadar keşfettiklerimize dayanarak öğrenme hedeflerinin 

tanımlanması. 

Üsküp'teki SysMind'da düzenlenen önemli bir kurs, öğretmen 

eğitiminin temelinde yer alması gereken yeni müfredat taslağının 

tartışılmasıydı. Toplantı hazır bulunma şeklinde organize edildi. 

Bazı katılımcılar oturumları online olarak takip edebildi. Üniversitede 

ilginç bir kültürel program, eski şehirde rehberli bir tur ve akşam 

ortak bir yemek, toplantıyı çok güzel, değerli ve samimi bir deneyim 

haline getirdi. 

 

 

 



2 

Aralık 2022 | No. 2 

Üniversite Turu 

Üsküp Üniversitesi ülkenin en büyük üniversitesidir ve yaklaşık 

50.000 öğrencisi vardır. Adını iki aziz olan Cyril ve Methodius'tan 

alan üniversite 1946-1949 yılları arasında kurulmuştur. 

Üniversite turu, üniversitenin arkeoloji müzesindeki etkileyici eser 

koleksiyonunu ziyareti de içeriyordu. SysMind ekibine, 

Makedonya'nın zengin ve çok yönlü tarihi hakkında fikir veren, 

birkaç bin yıllık ilginç bir koleksiyon sunuldu. Tur ve sunum, tarih 

profesörleri ve Felsefe Fakültesi'nden bir doktora öğrencisi 

tarafından mükemmel bir şekilde hazırlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir. 

Gece Üsküp 

Özel bir vurgu da Üsküp'ün eski şehrini oluşturan eski çarşı 

bölgesine yapılan turdu. Tvrdina Kalesinin bulunduğu dağın 

eteklerinde yer almaktadır. Bölgedeki sokaklar ve binalar Osmanlı 

döneminden kalan yapılardır. Çok sayıda kuyumcu ve pastane, 

Türk restoranları, kafeler ve camiler büyüleyicidir. Şehrin simgesi 

olan taş köprü, eski kenti modern şehir merkezine bağlamaktadır - 

15. yüzyılda inşa edilmiştir ve şehrin armasını taşımaktadır. 

Taş köprünün her iki tarafında "Üsküp 2014" projesi hayata 

geçirilmiştir. Büyük, modern yapılar ve anıtlar, şehri parlatan 

neoklasik tarzda inşa edilmiş etkileyici, parlak binalardır. Bunlar 

arasında Vardar Nehri boyunca uzanan birçok hükümet binası ve 

dikkat çekici Zafer Takı da yer almaktadır. Şehir merkezinde 

Rahibe Teresa'nın hayatı ve yaptıklarının anısına bir anıt ev 

bulunmaktadır. Bir başka manzara ise tepesinde uzaktan 

görülebilen devasa bir çelik haçın bulunduğu Vodno Dağı'dır. 

                                                                         Stefan Sampt 

Toplantıya online katılım 
 
Üsküp'teki konferansa online katılım, yeni konseptle ilgili 
tartışmanın en azından bir öğleden sonrasını deneyimlememi 
sağladı. Üsküp Üniversitesi'ndeki bu güzel ortamda tüm proje 
katılımcılarını görmek çok hoştu.  
 

                                                             Gertraud Weixlbaumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üsküp'te kültürel program 
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Taş Köprü ve SysMind bağlantısı 

Şehir Turundan Esintiler  

Üsküp'ün Müslüman kesiminin dar sokaklarındaki yürüyüşün ardından, sayısız restoranlardan birinde 

lezzetli bir yemek yedikten sonra, SysMind grubu Vardar nehrine geliyor. Burada Taş Köprü'den 

geçiyoruz. Sadece eski ve güzel değil, aynı zamanda bir sembol. Bu köprü kültürler arasındaki 

bağlantının bir sembolü olar karşımızda durmaktadır. Doğu ile Batı'yı, İslam ile Hıristiyanlığı birbirine 

bağlıyor. Şehrin iki farklı yarısını bir araya getirir, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlar. Bu köprü aynı 

zamanda SysMind projesi için de bir semboldür. Taşa oyulmuş doğa ile mimarlık kültürünü birbirine 

ilişkilendirir. Amacımıza giden yolu işaret ediyor: sürdürülebilirliği maneviyatla birleştirmek. Bu model 

pedagojide yeni bir model. Biz bu görevi üstlenmek istiyoruz. Bu, proje grubunun Viyana ve Üsküp'teki 

tartışmalarının meyvesidir. İnsan bu köprüde daha uzun süre kalmak istiyor. Hafızamıza ve 

kalplerimize kazınmıştır. Köprünün diğer tarafında kendimizi Avrupa'nın büyük şehirlerinden birinde 

gibi hissediyoruz. Büyük bir restoranda, Üsküp'teki Cyril ve Methodius Üniversitesi'nden ev 

sahiplerimiz bizi doyurucu bir akşam yemeği ile harika bir şekilde karşılıyor…..   Piotr Kubiak 

PILGRIM'de Maneviyat Anlayışı 

... bilimsel bir araştırma projesi olarak ortaya çıkışıyla şekillenmiştir. Bundan sadece yirmi yıl önce 

Federal Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı bu projeyi, ekoloji, ekonomi ve sosyal konular olmak üzere 

üç boyutun din eğitimi çalışmaları için kaynak olarak kullanılabilirliğini incelemek üzere 

görevlendirmişti. Bilimsel kriterlere göre, ilgili dini toplulukların tamamen olgusal konuları ve tutumları 

sunmaları gerektiği tespit edildi. Öğretilen, yaşanan ve yansıtılan dinin deneyimleri, maneviyat 

olarak derinleştirilmiş bir dünya görüşünün konusu olarak tanımlanabilir. Sonuç olarak maneviyat, 

sürdürülebilirliğin dördüncü boyutu olarak tanımlanmıştır. O dönemde Din Eğitimi Enstitüsü, 

çalışmalarında bu misyonu sürdürme zorunluluğu hissetmiştir. Yaşamın soruları her yaşta tüm 

insanlara dokunur: Neden buradayım? Nasıl yaşamak istiyorum? İyi olan nedir? Bu nedenle, din 

eğitimi ve doğa bilimleri alanlarının ötesinde tüm konular daha ileri düzeyde işlenmek üzere 

çalışmalara davet edilmiş ve artık yaygın bir uygulama haline gelmiştir….                                                                            

Dr. Johann Hisch, PILGRIM'in Kurucusu 

 

 

 

 
http://visitskopje.mk/stone-bridge-2 
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Silke Schaumberger - yeni SysMind yöneticisi 

Adım Silke Schaumberger ve Michael Prodinger'den lider 
yönetimi devraldığım Eylül 2022'den bu yana SysMind proje 
ekibinin bir parçasıyım. Avusturya'da yaşayan ve peyzaj 
planlama eğitimi aldıktan sonra uzun süre tarımsal alanlarda 
araştırma yapan bir Alman olarak, kişinin kendi değerlerini ve 
tutumlarını yeniden düşünmesinin zorluklarını bizzat 
deneyimledim. Dünyamızı yaşamaya değer kılmak için (tüm) 
insanların daha sürdürülebilir bir tutum sergilemesine 
ihtiyacımız olduğundan, uluslararası SysMind ekibinin mesleki 
eğitimde bu tür gelişim süreçlerini başlatacak ve bunlara eşlik 
edecek fikirler ve araçlar üzerinde çalışmak için farklı 
geçmişlerini ve yaklaşımlarını birleştirmesinin harika olduğunu 
düşünüyorum! 
Mesleki geçmişim Peyzaj Planlama, Atçılık Bilimi, Tarım 
Pedagojisi ve Bitki Bilimi alanında tamamlanmış doktora 
çalışmalarından oluşmaktadır. İş faaliyetleri ağırlıklı olarak 
tarımsal araştırma ve proje çalışmaları, aynı zamanda 
üniversitede dersler ve ek olarak özel sektördeki eski işlerdi.  
 

Silke Schaumberger 

 

 

SysMind projesinin liderliğinde değişiklik 

Sevgili Michael Prodinger, 
sysmind projesinin bir ekip üyesi olarak, bir "lider" olarak gösterdiğiniz özveri için ortak kuruluşlar adına 
size teşekkür etmek istiyorum. Güler yüzlü ve sevimli tavrınızla, bu projeden sorumlu kişiler olarak bize 
neyi ne zaman teslim etmemiz gerektiğini hatırlattınız. Bir iletişim platformu olan ana sayfayı 
oluşturdunuz ve çalışmanın iyi bir şekilde devam etmesi için temel attınız. Artık sorumluluğu Silke 
Schaumberger'e devretme zamanınız geldi. 
Süreçleri yapılandırmanız ve genel değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Çok iyi bir iş 
çıkardınız! Umarım sizi başka bağlamlarda projede tekrar ağırlayabiliriz. 
Çok teşekkür ederim! 

Klaus Karpf, Proje geliştiricilerinden biri 
 
 

Sevgili Michael,  

Tüm proje katılımcıları, tüm SysMinder olarak, ilk haftalarda ve aylarda uluslararası projemize verdiğiniz destek 

için teşekkür ederiz. Harika bir iş çıkardınız! Teşekkürler Michael!      

            SysMind ekibi 

 

Toplantı Gündemi 
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Müfredatın hazırlanması 

Bu müfredat detaylı yetkinlikleri, farklılaşan konuları, kişisel ve sosyal yetkinlikleri ve metodolojiyi 

tanımlayacaktır. Tüm gelişim adımları e-öğrenmenin temellerine ve Çeşitliliği Yönetme kavramlarına 

dayanmaktadır. Ayrıca, müfredatta üç farklı modül tanımlanacaktır. Proje ekibi, öğrenme araçları için modern 

ve farklı seçenekleri değerlendirecektir. Müfredat, Mesleki Eğitim ve Öğretim için takım ve pratik odaklı öğrenme 

deneyimlerine odaklanacaktır. Öğretmenler, çeşitlilik yeterlilikleri kazanmak için kültürlerarası ve dinlerarası 

ikilemleri çözmeye odaklanmalıdır. Modül için, müfredatın içeriğine bağlı olarak farklı e-öğrenme yöntemleri 

uyarlanacaktır, örneğin sınavlar, moderatörlü tartışmalar, işbirlikçi araçlar, ... Bu müfredat MOOC'un temelini 

oluşturacaktır.     SysMind Teklifi, s. 63 

Üsküp'te kararlaştırılan genel müfredat yapısı: 

 

Müfredat yapısı - taslak: 

 

Toplantı Gündemi 
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Kalite Güvencesi 

Sysmind projesinde kalite standartlarımızı ciddiye alıyoruz! Üsküp'teki toplantıdan önce, zihinlerimizi 
açan bir çalışma ortamı için proje ortaklarının istek ve ihtiyaçlarını öğrenmek amacıyla bir anket 
gönderildi. Ankete, özellikle de içerikle ilgili somut isteklere çok ihtiyatlı bir şekilde cevap verildi. 
Burada, projenin kalite güvencesi takip edilmelidir ve hala da edilebilir. Ancak Üsküp'te geçirdiğimiz 
üç gün boyunca birbirimizin düşünce ve tutumlarını tanımak fevkalade başarılıydı. Şehir turları, tadım 
ve mutfak alışverişini içeren çarşı ziyaretlerinden esinlenerek, dinler arası soruların ve kültürel 
alışkanlıkların "Sürdürülebilir bir zihniyet geliştirmek" için materyallerin geliştirilmesinde nasıl verimli 
bir şekilde kullanılabileceğine dair fikirler ortaya çıktı. Belki de bu, projeden kendi kurumlarına doğru 
büyüyebilecek bir kaliteli çalışma kültürüne işaret etmektedir. 
 

Üsküp'teki toplantıdan sonra yapılan QUA güvence anketi çok az sayıda somut cevap getirmiş olsa 
da paylaşılan deneyimlerle ilgili iyi içgörüler sağlamıştır. Bu, bilimsel alanda da ortak düşünce 
kalıplarının geliştirilmesinin temelidir! Bilgi kültürleri ve kültürel uygulamalar ancak bu şekilde 
anlaşılabilir - bir kalite özelliği olarak sadece bilişsel olarak değil, duygusal olarak da.  

Elke Szalaj, Kalite uzmanı, SysMind 

Uluslararası işbirliğine davet  

Sürdürülebilir bir Zihniyetin Keşfi: Karma Öğrenme Kursu   

ERASMUS+ Projesi "SysMind - Sürdürülebilir Bir Zihniyet Geliştirme "nin amaçlarından biri de 
uluslararası bir Karma Öğrenme Kursu hazırlamaktır. Uygulamalı yaşam bilimleri alanında (tarım, 
ormancılık, beslenme, bahçecilik, ev ekonomisi, çevre koruma, doğa yorumcuları, vb) veya din eğitimi 
ve ahlak dersi alanında mesleki eğitimci/eğitmen iseniz, sizi bu kursa katılmaya davet ediyoruz! Bu 
kurs kapsamında kendi tutumlarınızın farkına varmanızı, öğrencilerinizde farkındalığı artıracak fikir ve 
yöntemleri tanımanızı ve kursu tamamlama ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmanızı 
sağlayacağız. Uygulanan Harmanlanmış Öğrenme Kursu temel alınarak bir MOOC (ücretsiz 
erişilebilir çevrimiçi kurs) geliştirilecektir.  
 

 

SysMind ortağınızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 
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