ASPnet ÇALIŞMA ALANLARI
ASPnet okul ve öğretmenleri, birbiriyle ilişkili çeşitli alt konuları da kapsayan, 4 ana
çalışma temalarından biri ya da birkaçı üzerine disiplinler arası pilot projeler yürütmeye
teşvik edilmektedir.
ASPnet Programı 4 tema üzerine odaklanmaktadır:





Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim
Barış ve İnsan Hakları
Kültürlerarası Öğrenme

Dünya Sorunları ve Birleşmiş Milletlerin Rolü: ASPnet Okulları; barış, yoksulluk, HIV ve
AIDS, çevre kirliliği, iklim, okuryazarlık, kültürel kimlik, cinsiyet, çocuk işçiler gibi
UNESCO ve Birleşmiş Milletler öncelikleriyle bağlantılı etkinlikler seçerler.
Hedefler:
-

Giderek karmaşık hâle gelen ve küreselleşen dünyadaki problemlerin yerel, ulusal
ve uluslararası boyutlarını anlama,
Öğrencileri Birleşmiş Milletler sistemi ile tanıştırma,
Olası çözümleri araştırırken uluslararası işbirliğinin önemi konusunda farkındalık
yaratma.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim: İklim değişimi, küresel gıda krizi ve devam eden
finansal ve ekonomik krizler, küreselleşen bir dünyada toplumlarımızın başa çıkmak zorunda
olduğu sürdürülebilirlik konularına örnek teşkil eder.
Sürdürülebilir kalkınma kavramı; toplum, çevre, ekonomi ve bunların temelini
oluşturan boyut olarak kültürden oluşur. Değerler, çeşitlilik, bilgi, dil ve kültürle ilgili dünya
görüşleri, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin belirli ulusal bağlamlarda uygulanmasını
etkiler.
Hedefler:
-

-

-

Toplum: Toplumsal kurumları ve bu kurumların dönüşümde, kalkınmada rollerini
anlama; sosyal adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini, insan haklarını, demokratik ve
katılımcı sistemleri, sağlığı teşvik etme;
Çevre: Fiziksel çevrenin kaynakları ve kırılganlığı, insanların eylemlerinin çevre
üzerindeki etkileri, iklim değişimi, çevresel koruma (su eğitimini de içeren)
konularında farkındalığı artırma;
Ekonomi: Ekonomik büyümenin potansiyellerine ve limitlerine, toplum ve çevre
üzerindeki etkisine, sorumlu ve sürdürülebilir tüketime ve kırsal kalkınmaya
duyarlılık yaratma.

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim örgün eğitim sistemine dâhil edilmesi gereken
farklı bir konu gibi görülmemelidir. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim içerikten ziyade
yöntem ile ilgilidir ve uluslararası ve bütüncül bir yaklaşımı teşvik eden geniş öğretme ve
öğrenme sürecidir. Eğitimsel süreçte kritik ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.
Barış ve İnsan Hakları: Kuruluşundan bu yana ASPnet Okulları, özellikle eğitim yoluyla
barış ve insan hakları, hoşgörü ve demokratik vatandaşlığın teşviki için etkinlikler
yürütmektedir.
Hedefler:
- Irkçılık, zenofobi (yabancı düşmanlığı), dışlama, ayrımcılık ve anlayışsızlığın tüm
biçimlerini ortadan kaldırma;
- Demokrasi eğitimi, yurttaş sorumluluğu, kritik düşünme, hoşgörü ve şiddetsiz
çatışma çözümünü güçlendirme;
- Teoride ve uygulamada insan haklarına farkındalık yaratma, öğrencileri kendilerinin
ve başkalarının hak ve sorumluluklarına duyarlı hâle getirme.
Kültürlerarası Öğrenme:
Toplumlar giderek çok kültürlü ve içinde birden çok etnik yapı barındıran hâle
geldikçe, bu çeşitliliği teşvik etmenin önemi de artmaktadır.
Hedefler:
- Farklı kültürlere, hoşgörü ve saygıyı artırma;
- Genç bireylerin kendi kültürleri hakkında daha çok şey öğrenmelerini, kültürel
bağlarını artırmalarını sağlama;
- Bugünün küresel problemlerini çözmek için uluslararası işbirliğinin gerekliliği
konusunda farkındalık yaratma.

