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① Bevezetés
Az UNESCO Társult Iskolák Hálózata
Az UNESCO Társult Iskolák Hálózata (ASPnet) célja, hogy „kiépítse a béke védőbástyáit”
a diákok tudatában. Az UNESCO Alkotmányában, illetve az ENSZ Alapokmányában megfogalmazott értékekre és alapelvekre épül, amelyek a következőket foglalják magukban:
alapvető jogok és emberi méltóság, nemek közötti egyenlőség, társadalmi fejlődés, szabadság, igazságosság és demokrácia, a sokféleség tiszteletben tartása és nemzetközi szolidaritás.
Az Társult Iskolák Hálózata 1953-ban indult útjára, amikor az UNESCO elindította a
Koordinált Kísérleti Tevékenységek az Oktatásban a Globális Együttélésért (Scheme of
Coordinated Experi-mental Activities in Education for Living in a World Community)
elnevezésű programját. Napjainkra a Társult Iskolák Hálózata nemzetközi hálózattá nőtte ki
magát, 182 ország mintegy 11.700 oktatási intézményének részvételével,1 amelyek általános
iskola előtti, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai oktatással, szakmunkásképzéssel vagy
tanárképzéssel foglalkoznak.
A Társult Iskolák Hálózata tagjaként az Ön intézménye is elkötelezett az UNESCO célkitűzéseinek támogatása mellett, valamint arra törekszik, hogy a tanításban, a tanulásban,
illetve konkrét cselekvésen keresztül megvalósítsa a globális célokat.
Az útmutató használatáról
Ez az útmutató az igazgató/intézményvezető, a kijelölt Társult Iskolai koordinátor, a tanárok,
a személyzet, a diákok, az iskola vezetősége és a diákok családjának tájékoztatására szolgál,
de az intézményben bárki számára hasznos lehet. Azoknak készült, akik valamilyen formában
hozzájárulnak a szervezet jövőre vonatkozó elképzeléseinek megvalósításához, az intézményi
kultúra, a szervezet által meghatározott irányvonal és szabályok fejlesztéséhez, akik részt
vesznek az intézmény vezetésében és mindennapi életében, beleértve az iskola falain belül
és az azon kívül végzett tevékenységek tervezését, irányítását, ellenőrzését és értékelését.
Az útmutatót az intézmény emellett arra is használhatja, hogy megismertesse a helyi
közösséggel, a helyi vezetőséggel és partnerekkel, a látogatókkal és a médiával, hogy mit is
jelent a Társult Iskolák Hálózata tagjának lenni, és mit takar ez a program.
Ez a segédlet a Társult Iskolák Hálózata Nemzeti Koordinátorok Útmutatója alapján készült
(és egyben annak kiegészítéseként is funkcionál). Ez a dokumentum meghatározza a Társult
Iskolák Hálózatának átfogó irányítási struktúráját, valamint a hálózat különböző résztvevőinek feladatait és felelősségi köreit. A cél az, hogy az útmutató minden Társult Iskolai
taghoz eljusson szerte a világon, hogy segítségével teljes mértékben tudatosítani tudják
úttörő tevékenységüket és példaértékű szerepüket a béke és a fenntartható fejlődés
érdekében végzett oktatásban, valamint hogy megteremthessék a diákok mint világpolgárok
számára a cselekvés és az ezzel járó fejlődés feltételeit.

1

2019. február 1-i adat.
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② Az UNESCO Társult Iskolák hálózatához tartozni –

mit is jelent ez?
 Elkötelezettek vagyunk az UNESCO küldetése mellett: célunk a béke megteremtése
a világban.
 Az UNESCO által megfogalmazott értékek és célkitűzések kiemelten fontosak a
szervezetünkben: irányvonalunk, programjaink, intézményi struktúránk, tanóráink és
projektjeink fontos részét képezik.
 Nem csupán tiszteletben tartjuk, hanem tanítjuk is az emberi jogokat, az emberi
méltóságot, a nemek közti egyenlőséget, a békés és erőszakmentes életet, az igazságosságot és demokráciát, a sokféleség tiszteletben tartását és a nemzetközi
szolidaritást.
 Egy olyan globális hálózat tagjai vagyunk, amelyben hasonló szemléletmóddal
rendelkező iskolákkal tartjuk a kapcsolatot, megosztjuk tudásunkat és tapasztalatainkat, és közös projekteket hajtunk végre iskolaigazgatók, tanárok és diákok tízezreivel szerte a világon.

Az UNESCO Társult Iskolák Hálózata (ASPnet) nyitott minden iskola számára,
függetlenül a működésétől és pénzügyi hátterétől.
A Társult Iskolák Hálózata nem:
 „elit iskolák” hálózata
 a tudományos kiválóságot vagy az intézményi rangsort tartja fontosnak
A tagsággal az iskolák önkéntes elköteleződést vállalnak a béke, a nemzetközi
egyetértés és a fenntartható fejlődés előmozdítására.
A Társult Iskolák Hálózata nem:
egy kitüntetés
az elért eredményeket igazoló „teljesítményelismerés”
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③ Az UNESCO Társult Iskolák tagjának lenni –

milyen előnyökkel jár?

 Tagság egy globális iskolai közösségben, amely 1953 óta elismert platformja az
értékek terjesztésének és megosztásának az oktatás terén, ezáltal hozzájárulva
a nemzetközi egyetértés oktatásához és az oktatás megreformálásához.

 Hozzáférés tematikus útmutatásokhoz, szaktudáshoz, valamint az UNESCO által
rendelkezésre bocsátott oktatóanyagokhoz és tananyagokhoz.

 A hálózat iskoláiban tanuló diákok számára hasznos és gyakorlatias tanulási
lehetőségek, a tanárok számára pedig új és változatos szakmai továbbképzési
lehetőségek.

 Részvételi lehetőség globális kampányokban, rendezvényeken és az UNESCO
prioritásairól szóló versenyeken.

 Kapcsolatépítés, együttműködés és testvérkapcsolatok kialakítása partneriskolákkal
a világ több mint 180 országából.

 Hozzáférés a Társult Iskolák Hálózatának nemzetközi Online Felületéhez (OTA), ahol
bármely tag megoszthat anyagokat, fényképeket és videókat, amelyek minden tag
számára szabadon elérhetőek.

 Közös tanulás és szakmai tapasztalatcsere a Társult Iskolák Hálózatának
közösségéhez tartozó többi iskolaigazgatóval, tanárral és diákkal a világ minden
tájáról.

 Az iskola tevékenységének népszerűsítése az OTA felületén, a Társult Iskolák Hálózatának közösségi oldalain és az UNESCO honlapján, kiadványaiban és jelentéseiben.

 Engedély az „UNESCO Társult Iskolák Tagja” logó használatára az UNESCO Társult
Iskolák logó használatáról szóló segédletben leírtaknak megfelelően (lásd ⑦-es
pont).

 Tanáraink és diákjaink részére exkluzív, online vagy személyes részvételi lehetőségek nemzeti, regionális vagy nemzetközi konferenciákon és fórumokon.

!

A Társult Iskolák Hálózata tagság mindenki számára

ingyenes.
Díjmentes a jelentkezés, a csatlakozás, a tagság jóváhagyása
és megújítása.

5 | Page

④ Ígéretes lehetőség – de mik a kötelezettségek?
Az UNESCO értékeit és alapelveit tiszteletben kell tartani, továbbá:
a . éves munkatervet kell benyújtani a nemzeti koordinátornak a kitűzött célokról;
b . éves jelentést kell küldeni a nemzeti koordinátornak a kért időpontig rendelkezésre

bocsátott sablon alapján;
c . minden tanévben részt kell venni minimum egy, az UNESCO által szervezett globális

vagy regionális projektben, versenyben vagy kampányban, vagy egy hasonló, a
nemzeti koordinátor által szervezett nemzeti tevékenységben;
d . az UNESCO által meghatározott nemzetközi napok közül minden tanévben minimum

kettőt meg kell ünnepelni a teljes iskolai közösség részvételével. Ezeket az ASPnet
online felületén (OTA) található naptárból kell kiválasztani;
e . a Társult Iskolák Hálózata tagságról tanúskodó jelzést el kell helyezni az iskolában –

ennek részleteit a nemzeti koordinátor határozza meg;
f . tájékoztatni kell az iskolai közösséget a Társult Iskolák Hálózata tagságról (pl.

személyzeti meg-beszélésen, szülői értekezleten, iskolagyűlésen, posztereken és az
iskola honlapján);
g . legalább évente kétszer információt (elérhetőség, iskolai statisztikák és tevékeny-

ségek) kell feltölteni a Társult Iskolák Hálózatának nemzetközi online felületére
(OTA). Ehhez az OTA Oktatóanyag nyújt segítséget a tagok számára, amely elérhető a
nemzeti koordinátorunknál vagy a felületre való bejelentkezést követően közvetlenül
az oldalon.
Az UNESCO által támasztott követelményeken túl a nemzeti koordinátor is támaszthat
további kötelezettségeket. A tagság meghatározott időtartamra szól, amely 3-5 évig
terjedhet, és a nemzeti koordinátor határozza meg. A tagság meghosszabítható,
amennyiben az intézmény továbbra is megfelel az előírt követelményeknek. Ha viszont
nem felel meg, akkor a nemzeti koordinátor kérvényezi az UNESCO-nál a tagsági státusz
megszüntetését.
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⑤ Tettekre fel! – hogyan ültethető át elszántságunk a gyakorlatba?
 Az iskolában mindenkit arra buzdítunk – a vezetőséget, a tanárokat, a személyzetet,
a diákokat és a családokat is –, hogy járuljon hozzá az UNESCO célkitűzéseinek
megvalósításához és kézzelfoghatóvá tételéhez. A program tehát az iskolai közösség
egészét igyekszik mozgósítani.
 Kinevezünk egy Társult Iskolai Koordinátort, és biztosítjuk számára a megfelelő
tudásanyagot, információt, időt és segítséget a pozíció betöltésére.
 Biztonságos, fenntartható, erőszakmentes, befogadó és hatékonyan működő tanulási környezetet biztosítunk minden diákunk számára, nemtől függetlenül.
 Kiemelt hangsúlyt fektetünk az oktatás négy alappillérére, amelyeket az UNESCO az
1996-ban közzétett Oktatás – rejtett kincs (Learning: The Treasure Within) című jelentésében fogalmazott meg:
 Megtanulni megismerni
 Megtanulni cselekedni
 Megtanulni létezni
 Megtanulni együtt élni
 Elsőként alkalmazunk innovatív, a részvételt előtérbe helyező, kreatív módszereket
és megközelítéseket, amelyekkel célunk az oktatási rendszer és az oktatáspolitika átalakítása és megreformálása.
 A Társult Iskolák Hálózatának három tematikus tevékenységi területére összpontosítunk:
1 . Globális polgárság, békés és erőszakmentes élet
2 . Fenntartható fejlődés és fenntartható életmód
3 . Interkulturális tanulás és a kulturális különbségek és örökség értékelése

 Együttműködünk és rendszeres tapasztalatcserét tartunk nemzeti koordinátorainkkal,
más iskolákkal – belföldön és külföldön –, valamint az iskolai közösséggel és
különböző partnerekkel annak érdekében, hogy tevékenységünkkel minél szélesebb
körökre tudjunk hatással lenni.
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⑥ Kapcsolatteremtés – hogyan tudunk együttműködni

és láthatóvá tenni tevékenységünket?
 Tájékoztassuk rendszeresen a nemzeti koordinátorunkat és az ország többi tagintézményét a meglévő kommunikációs és jelentéstételi mechanizmusokon keresztül
 Frissítsük rendszeresen iskolánk profilját a Társult Iskolák Hálózatának nemzetközi
online felületén (OTA): töltsünk fel dokumentumokat, tananyagokat, képeket és
videókat, hogy a hálózat minden tagja láthassa szerte a világon
 Vegyünk részt az UNESCO globális kezdeményezéseiben, és ragadjuk meg a lehetőséget, hogy közzétegyük tevékenységüket az e célra létrehozott weboldalakon a
Társult Iskolák Hálózatának nemzetközi online felületén (OTA) és közösségi oldalain:
Társult Iskolák Hálózata online felület (OTA) https://aspnet.unesco.org
Facebook: https://www.facebook.com/aspnet.aspnet
Twitter: @ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO
 Hívjunk meg helyi szereplőket különleges eseményeinkre (pl. nemzetközi napok
ünneplése, kiállítások, más iskolák ellátogatása intézményünkbe)
 Informáljuk a helyi médiát a tagságunkról és a tevékenységeinkről
 Rendszeresen tájékoztassuk az iskolai és a helyi közösséget (pl. weboldalunkon,
közösségi oldalunkon, hírlevélben, szórólapon vagy hirdetőtáblán)
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⑦ A logó használata – mik a szabályok?
Annak érdekében, hogy kifejezzük intézményünk kapcsolatát az UNESCO-val jogosultak
vagyunk az UNESCO Társult Iskolák tagja logó használatára. A logót nemzeti koordinátorunk
tudja rendelkezésünkre bocsátani. Ennek használatához be kell tartanunk az arra vonatkozó
szabályokat, amelyeket „Az UNESCO nevének, mozaikszavának, logójának és internetes
domain nevének használatára vonatkozó irányelvek” (Directives concerning the use of the
name, acronym, logo and internet domain names of UNESCO) alapján határoztak meg:

Általános feltételek
 Az UNESCO Társult Iskolák tagja logó használatára vonatkozó általános feltételeket az
UNESCO határozta meg, azok megváltoztatása kizárólag az UNESCO előzetes írásos
engedélyével lehetséges.
 Az UNESCO Társult Iskolák tagja logó használata során fokozottan figyelni kell arra,
hogy a közvélemény helyes képet kapjon a nemzeti koordinátorunk, a tagok és az
UNESCO tekintélyéről és függetlenségéről.
 Az UNESCO Társult Iskolák tagja logót semmilyen körülmények között nem lehet
eladásra szánt termékeken használni.
 A tagok azon kiadványainak, amelyek az UNESCO Társult Iskolák tagja logót viselik,
tartalmazniuk kell a következő nyilatkozatot: „Az ebben a [kiadvány neve] szereplő
nézetekért és álláspontokért az [iskola neve] felel, amelyek nem feltétlenül az UNESCO
sajátjai, és nem jelentenek kötelezettséget az UNESCO-ra nézve”.
 A tagok kizárólag a Társult Iskolák hálózatához kapcsolódó tevékenységük során
használhatják az UNESCO Társult Iskolák tagja logót, másokat pedig semmilyen
formában nem hatalmazhatnak fel az UNESCO Társult Iskolák tagja logó használatára.
 Az UNESCO Társult Iskolák tagja logót csak feketében, a kék ENSZ-színben, illetve sötét
háttér esetén fehérben lehet használni.
 A logó méretének megméréséhez a templom szimbólum magasságát kell figyelembe
venni. A logó feltüntetésekor a templom szimbólum magassága minimum 12 milliméter kell legyen.
 Az UNESCO Társult Iskolák tagja logó elhelyezhető a tagiskola saját logója mellé, vagy
önállóan is szerepelhet egy külön helyen.
 Az UNESCO Társult Iskolák tagja logó használatából adódó következményekért teljeskörűen a tagok tartoznak felelősséggel.
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A tagok által használandó UNESCO Társult Iskolák tagja logó
A tagok által használandó, szabvány szerinti UNESCO Társult Iskolák tagja logó az alábbi:

A logó három részből áll:
a. az UNESCO logója, amely három, egymástól elválaszthatatlan elemből tevődik össze:
a templom szimbólum, a Szervezet teljes neve és a függőleges pontozott vonal
b. a Társult Iskolák Hálózata emblémája (szimbólum és alatta UNESCO Associated
Schools/UNESCO Társult Iskolák szöveg);
c. a Member of/tagja kifejezés.

A tagok semmilyen körülmények között nem használhatják az UNESCO
Társult Iskolák tagja logót a „tagja” szó megjelenítése nélkül, valamint az
UNESCO logóját az ASPnet embléma nélkül.
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⑧ Ha segítségre van szükség – hová forduljunk?
 Lépjen kapcsolatba Társult Iskolák Hálózatának nemzeti koordinátorával
 Látogassa rendszeresen a Társult Iskolák Hálózatának weboldalát, informatikai
felületét vagy közösségi oldalainak valamelyikét
 Vegye fel a kapcsolatot az ország többi Társult Iskolájával
 Tájékozódjon rendszeresen az UNESCO ASPnet weboldalán, illetve informálódjon a
Társult Iskolák Hálózatának nemzetközi online felületén (OTA) a bejelentkezést
követően, ahol nem csak információt, hanem oktatási anyagokat és ötleteket is
szerezhet: https://aspnet.unesco.org
 A nemzeti koordinátorral egyeztetve vegye fel a kapcsolatot:
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más országok Társult Iskoláival
egyéb UNESCO hálózatok nemzeti vagy helyi képviselőivel – például UNESCO
Tanszékek, UNESCO Geoparkok, Bioszférák (MAB), világörökségi helyszínek és
Learning Cities
helyi partnerekkel, úgymint önkormányzatok, nem kormányzati szervezetek
(NGO-k), egyetemek, helyi vállalkozások, kutatóintézetek és könyvtárak

⑨ Tájékozódjunk – milyen egyéb anyagok kapcsolódnak

a témához?
 UNESCO Alkotmány; UNESCO 1945 (angol nyelvű)
 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; Egyesült Nemzetek Szervezete 1948
(angol nyelvű)
 Világunk Átalakítása – A Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030; Egyesült
Nemzetek Szervezete 2015 (angol nyelvű)
 Oktatás 2030 – Incshon Nyilatkozat és Cselekvési terv a 4. Fenntartható Fejlődési
Cél Megvalósítására; UNESCO 2015 (angol nyelvű)
 A Nemzetközi Egyetértés, Együttműködés és Béke Oktatására és az Emberi Jogokkal
és Alapvető Szabadságjogokkal kapcsolatos Oktatásra vonatkozó Ajánlás; UNESCO
1974 (angol nyelvű)
 UNESCO Társult Iskolák Hálózata: Útmutató Nemzeti Koordinátorok részére;
UNESCO 2018 (angol nyelvű)
 A Társult Iskolák Hálózata három tematikus tevékenységi területéről szóló
dokumentum: Keresse fel az UNESCO ASPnet weboldalát (angol nyelvű)

Az UNESCO jelenlegi tevékenységével és prioritásaival,
valamint a globális ASPnet hálózattal kapcsolatos legfrissebb
információkért kérjük látogassa rendszeresen az UNESCO
ASPnet weboldalát: https://aspnet.unesco.org/ ,
valamint kövesse az alábbi közösségi oldalakat:
Facebook: https://www.facebook.com/aspnet.aspnet
Twitter: @ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO
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