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1. ASPnet NEDİR? 

ASPnet (Kardeş Okullar Ağı), UNESCO tarafından 1953 yılında kurulan, 181 

ülkedeki 10,000’in üzerinde eğitim kurumunun yer aldığı evrensel bir eğitim ağıdır. 

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, teknik okullar ve öğretmen eğitimi enstitüleri 

gibi çeşitli üye kuruluşlar, uygulamada uluslararası anlayış, barış, kültürlerarası diyalog, 

sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli eğitim yararına çalışırlar.  

ASPnet tamamıyla uluslararası bir ağ olup, farklı ülke ve kıtalardaki okullar arasındaki 

yakın bağlantıları ve yaygın projeleri desteklemektedir. ASPnet uluslararası işbirliği için, 

UNESCO’nun işlevine bir katalizör olarak katkı sağlamaktadır. Bu projeler, bölgesel, 

bölgelerarası ve uluslararası düzeyde büyük deneysel projelerdir ve edinilen bilgi ve 

deneyimin, eğitim yoluyla aktarılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Tüm düzeyden öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren, kaliteli eğitim için yeni 

yaklaşımlar düzeneğidir. Üye kurum ve kuruluşlar, yenilikçi eğitim yöntemlerini ve 

öğrenenleri toplum içinde aktif katılıma hazırlayan içeriği sürekli olarak tanımlama, deneme, 

değerlendirme hâlindedirler.  

2. NASIL ASPnet OKULU OLUNUR? 

ASPnet’e dâhil olmak için, başvurmadan önce ASPnet’in çalışma alanları ve 

etkinlikleri ile ilgili bilgi sahibi olmak gereklidir.  

İlk aşama olarak Okullar, ASPnet’in çalışma alanlarının bir veya birkaçıyla ilişkili ve 

barış, sevgi, birlik ve saygının bütünleştirildiği eğitimsel bir proje hazırlamalı ve ekte sunulan 

“Proje Öneri Formu”nu doldurarak kendi ülkelerinin Millî Komisyonlarına (UNESCO 

Türkiye Millî Komisyonu) ve Ulusal Koordinatörlerine göndermelidirler.  

Eğer Millî Komisyon ve Ulusal Koordinatör projeyi kabul ederse, aday okul Millî 

Komisyona gönderilmek üzere başvuru formunu doldurur.  

Millî Komisyon, projeyi ve okulun ASPnet’e üye olmasını desteklediğini belirten bir 

yazı ile başvuru formunu UNESCO’nun Paris’te bulunan Genel Merkezindeki Uluslararası 

Koordinatörüne iletir. 



Okulun ASPnet’e dâhil olması kabul edildiği takdirde; okul, üyeliğe kabul edildiğine 

ilişkin bir mektup ve sertifika alır. ASPnet ile uzun dönemli ilişkiyi sağlamak için, bazen bir 

deneme süresine gerek duyulabilir. İlgili okullar iki ya da üç yıllığına “ASPnet ile işbirliği 

içinde olan okul” unvanını alır. Bu durum, hem okullara hem de ulusal ASPnet’e birbirlerini 

tanıma süresi verir. 

ASPnet’e dâhil olan okullar her yıl düzenli olarak “ASPnet Yıllık Raporu”nu 

doldurup, Millî Komisyona göndermelidirler.   

3. ASPnet ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR? 

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 

 

Proje Öneri Formu ektedir.  

Detaylı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir: 

http://unesco.org.tr/?page=15:263:1:turkce  

http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/ 
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