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A tanuló város koncepció

‘Tanúi lehetünk a „városállam”, vagy 

pontosabban a „régió-állam” ódon 

elgondolása újjászületésének. Ezek az 

új kvázi-kormányzati entitások, 

csakúgy mint az athéni, a spártai és a 

római városállamok rendelkeznek 

olyan erővel – ezt egyesek a puszta 

szuverenitásban látják megtestesülni -

, melynek révén megszabhatják 
fejlődésük irányát az új világrendben’ 

John M Eger: Building Smart Communities: A New 
Framework for an Americas Information Initiative
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Az út napjainkig

1990 – 1996
Az ártatlanság kora

• Első konferenciák a témában
•1992 Göteborg - Learning Cities (IAEC)
•1995 Róma (ELLI and WILL) 



Az út napjainkig

1990 – 1996
Az ártatlanság kora

•Kulcskonferenciák

•1992-95 ELLI fejlesztési karta, stb.



Egy tanuló város kartája
Felismertük, hogy polgáraink jóléte, stabilitása és jövőbeli gyarapodása legfőbb tényezőjeként a tanulás 

határozható meg.

Ezúton deklaráljuk, hogy befektetünk az egész életen át tartó tanulásba a közösségünkben az alábbiak révén:

1. Az eredményes partnerség fejlesztése a város egyes szektorai között az erőforrások hatékony megosztása 

és felhasználása érdekében, valamint a hozzáférhető tanulási lehetőségek bővítése érdekében.

2. A tanulási feltételek javítása az egyéni fejlődés, a karrierfejlesztés és a jólét biztosításának igényével.

3. Tanulási szolgáltatások növelése az igény szerinti folyamatos tanulás érdekében.

4. A tanulási igény előmozdítása innovatív tanulási stratégiák kidolgozásával, a média bevonásával 

figyelemfelhívó rendezvények szervezése

5. A tanulást támogató kiegészítő formák fejlesztése modern tanulási tanácsadási tevékenység fejlesztésével, 

új tanulási technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

6. A polgárok motiválása annak érdekében, hogy a  környezettudatos magatartás, a közösségi részvétel, az 

oktatás és a másokkal való kapcsolat építéséhez szükséges ismereteik, készségeik fejlődjenek.

7. Anyagi biztonság erősítése a vállalkozások fejlesztésével, a köz- és magánszektor közötti viszony 

fejlesztése a tanuló szervezet modelljének felhasználásával.

8. Nyitott, partnerségi programok szervezése a polgárok új tanulási terekbe történő bevezetésével, globális 

látásmód fejlesztése lokális környezetben.

9. A kirekesztés elleni küzdelem az eddig tanulásban alulreprezentált, kirekesztett társadalmi csoportok 

bevonása a tanulásba, és a város életébe.

10. A tanulás élményének, örömének felismerése különleges eseményeken keresztül ünnepi alkalmak és díjak 

létrehozásával a tanulási teljesítménynek a szervezetek, a családok, és az egyén életében felértékelődő 

mivolta miatt.



Az út napjainkig

1990 – 1996
Az ártatlanság kora

•1992 OECD Göteborgi konferenciája

•1992-95 OECD Városfejlesztési stratégiák a 3L 

témakörében

•1992-95 ELLI fejlesztési karta

•1996 Az egész életen át tartó tanulás 

európai éve



A megváltozó paradigma

Az út napjainkig



- A tanulói igények és elvárások feltárása

- A tanuló rendelkezik a tanulásával

- Az egész életen át tartó tanulás 

eszközeinek és módszereinek 

felhasználása

- egyéni tanulmányi terv

- egyéni elvárás audit,

- Program mentorálás, 

- hozzáférés e-hálózatokhoz, 

- Egyéni célkitűzések

Az út napjainkig



Az út napjainkig

1996 – 2000

A kísérletezés kora

•Nemzeti tanuló város hálózatok
(UK, FI, SWE, stb.)



Az út napjainkig

1996 – 2000

A kísérletezés kora

•Nemzeti tanuló város hálózatok
(UK, FI, SWE, stb.)

•Stratégiák és projektfejlesztés

•A TELS Európai projekt



10 modul 25 rész-modul

Az út napjainkig



A tanuló város

vezetése

A kirekesztettek

befogadása

Ünneplés

és

Család

Mobilizálás,

hozzájárulás,

Részvétel

A javak előállítása

és

Foglalkoztathatóság

Technológia

és

Hálózatok

TELS 

Projekt
modulok

környezet

és

Polgárság

Információ,

Kommunikáció

Hozzáférés

Partnerség

és 

Erőforrások

A tanuló város 

elkötelezettsége



A tanuló város/régió

1996 – 2000

A kísérletezés kora

•Nemzeti tanuló város hálózatok 

(UK, FI, SWE, stb)

•Stratégiák és projektfejlesztés

• A TELS Európai projekt

• Tanuló város/régió konferenciák

• Kezdeményezések (Glasgow, Liverpool, Espoo,

etc)

• Tanuló fesztiválok (Sapporo, Glasgow, stb.)



A tanuló város/régió

2001 – 2003

A fejlődés kora

• A lisszaboni célkitűzések



A tanuló város/régió

Az életen át tartó tanulás ezentúl nem csak 

az oktatás és képzés egyik aspektusa. Annak 

előremutató alapelvnek kell lennie a a 

tanulás egészét érintő kontextushoz 

kapcsolódó kínálat és hozzáférés kapcsán. A 

következő évtizedben meg kell valósulni 

ennek az elgondolásnak. Minden Európában 

élő polgárnak kivétel nélkül egyenlő eséllyel 

kell rendelkeznie ahhoz, hogy 

alkalmazkodjék a társadalmi és gazdasági 

változásokhoz azzal, hogy aktívan részt vesz 
Európa jövőjének formálásában.

Az EU vezetőinek a lisszaboni csúcsot 
követő nyilatkozatából, 2000 március



A tanuló város/régió

2001 – 2003

A haladás kora

•A lisszaboni célok

•Európai szakpolitikai álláspont az egész 

életen  át tartó tanulás helyi és regionális 
dimenzióiról



Tanuló város/régió

A globalizált világban a városok 

és régiók nem engedhetik meg 
maguknak, hogy ne váljanak 

tanuló városokká és régiókká. 
Mindez összefügg a növekedés, 

a stabilitás és a 

foglalkoztathatóság kérdésével, 

valamint a polgárok egyéni 
fejlődésével.

Az Európai Bizottság szakpolitikai állsfoglalása az 

életen át tartó tanulás helyi és regionális 

dimenzióiról. (N Longworth author)



A tanuló város/régió

2001 – 2003

A haladás kora

•Lisszaboni célok

•Európai Bizottság szakpolitikai álláspontja (policy 

paper)

•OECD  ‘Európai Régiók’ projekt (Jena, 

Oresund, Vienne, Kent)



• Amíg a felsőoktatás fontos tényező marad, a középfokú oktatás válik a 

regionális gazdasági teljesítmény biztosításának legfontosabb 

eszközévé. A felsőoktatás elsősorban az innováció terén játszik 

szerepet, de a középfokú oktatás a készségek és kompetenciák 

fejlesztésében, a gyakorlati ismeretek biztosításában fontos tényező a 

szak- és munkaerőpiaci képzés és fejlesztés terén az ipari és 

kereskedelmi know-how és ‘learning-by-doing’ biztosításával.

•Jelentős mértékű egyéni tanulás nem járul hozzá a gazdasági 

növekedéshez, mielőtt nem nyer alkalmazást a termelés világában. Ezért 

fontos, hogy hangsúlyozzuk a tanulás és a gyakorlathoz kapcsolódó 

tudások közelítését az oktatás minden szintjén.

OECD – Városok és régiók az új tanuló gazdaságban

A tanuló város/régió



A tanuló város/régió

2001 – 2003

A haladás kora

•Lisszaboni célok

•Európai Bizottság szakpolitikai álláspontja 

(policy paper)

• OECD Európai Régiók projekt

•CEDEFOP Tanuló Régiók projekt



A tanuló város/régió

A regionális menedzsment egyik fontos célja 

olyan eszközök fejlesztése, melyben a célok 

eléréséhez oktatási és egyéb szervezetek 
egyetértenek. – mindenki tanul a másiktól és a 

másikkal – a társadalmi és gazdasági 

innovációk tervezése és alkalmazása során. A 

folyamatban a társadalom maga is innovációba 
lép, mivel a csoportos tanulás lehetősége új 

tudás fejlesztését biztosítja, különösen a 
‘know-how’ formájában.

CEDEFOP Tanulmány a tanuló régiókról



A tanuló régió/város

2001 – 2003

A haladás kora

Lisszaboni célok

Európai Bizottság szakpolitikai álláspontja (policy 

paper)

OECD Európai Régiók projekt

•CEDEFOP Tanuló Régiók Projekt

•Német tanuló régiók

•Victoria, Australia (All)
•China (számos város és régió)



A tanuló város/régió

2001 – 2003

A haladás/fejlesztés korszaka

•Lisszaboni célok

•Európai Bizottság szakpolitikai álláspontja 

(policy paper)

•OECD Európai Régiók projekt

•CEDEFOP Tanuló Régiók Projekt

•Városok közötti együttműködések

•Német tanuló régiók

•Victoria Australia

•IDEOPOLIS



A tanuló város/régió

IDEOPOLIS

‘Egy város, ill. régió, melynek 

gazdaságát az új ötletek, gondolatok  

és tudások felkutatása és 

alkalmazása viszi előre elsősorban a 

tudástranszfer, a lehetőségek 

feltárása, az innováció és a termelés 

sajátos kereteiben valósul meg.

Cannon, Nathan and Westwood



A tanuló város/régió

2003-2007

A megértés korszaka

•Európai projektek és programok



A tanuló város/régió

•FRAMEWORk/Keretprogram

•EUROPEAN SOCIAL FUND/ESZA

•EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT 
FUND/ERFA

•SOCRATES

•LEONARDO

•Egyéb



The Road to Barcelona

2003-2007

A megértés/értelmezés 
korszaka

•Európai projektek és programok

•Eszközök és szakmai anyagok fejl.



A tanuló város/régió

•LEARNING NEEDS 
AUDITS/Tanulási igény audit

(LILARA)
Helyi önkormányzatok

Regionális önkormányzatok, szervezetek

Iskolák

Egyetemek

KKV-k



A tanuló város/régió

•LEARNING 
MATERIALS/Tananyagok 

fejlesztése (LILLIPUT)
14 Modul a tanuló város jelentős 

kérdéskörében



Lilliput materials

14 modules, 59 topics, 190 lessons

Mod 1: Introduction to Learning Regions  - why, what, where, when, how      
Mod 2: The Individual and the Learning Region
Mod 3: Adult Education in a Learning Region
Mod 4/5: The Community in a Learning Region
Mod 6: Politics of the Learning Region
Mod 7: Economics, Technology, and Sustainability of a Learning Region
Mod 8/9: The Workplace in a Learning Region
Mod 10: Language Learning in a Learning Region
Mod 11: The Law and the Learning Region
Mod 12: Schools in the Learning Region
Mod 13: The Family and the Learning Region
Mod 14: Higher Education in the Learning Region

WWW.APPUI.ESC-TOULOUSE.FR

Name: European Password: Commission

A tanuló város/régió



A tanuló város/régió

•Döntéshozatali audit

Helyi önkormányzatok
Regionális önkormányzatok, szervezetek
Iskolák
Egyetemek
KKV-k
Felnőtt szakképzési központok

•Tanulási szükséglet audit (LILARA)
Helyi önkormányzatok
Regionális önkormányzatok, szervezetek
Iskolák
Egyetemek
KKV-k

• Tananyagfejlesztés (LILLIPUT)
14 Modul

www.longlearn.org.uk



A tanuló város/régió

2003-2007

A megértés korszaka

•Európai projektek és programok

•Eszköz és tananyag fejl.

•European R3L Program



A tanuló város/régió

2003-2007

A megértés korszaka

•Európai projektek és programok

•Eszköz és tananyag fejl.
•European R3L Program
• Határon átnyúló régiók

• Intelligens városok és régiók



A tanuló város/régió

SMART CITIES AND REGIONS

Communities using information technology 
as a catalyst for transforming life and work 
to meet the challenges of the new 
millennium

Smart Cities network
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