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A tanuló városok fejlesztésének globális és lokális perspektívái

Az előadás célja:

A tanuló város koncepció az 1970-es évek derekától kibontakozó, s a

gazdasági szervezetek fejlesztését megvalósító tanuló régió modell

alternatívájaként jelentkezett a település- és gazdaságfejlesztés

kombinációjaként. A tanuló város koncepció alternatív variációi

(educating cities; smart cities; learning cities; creative cities, stb.) az

elmúlt négy évtized során a foglalkoztathatóság, a növekedés és a jól

szervezet közösségek képét rajzolták fel a tudástranszfer és a

képességfejlesztés igényével.

Elemzésünk a koncepcióra ható elméleti irányok feltárása mellett a

globális partnerség és hálózatosodás okozta változásokat vizsgálja

lokális kontextusok összefüggésében.
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Történeti dimenzió – kulturális hatások:

• Reformáció

• Felvilágosodás – racionalizmus, haszonelvű gondolkodás, tudásterjesztés

iskolával és közösségi/társas formákkal

• Polgárosodás – jogkiterjesztés

• Indusztrializáció – gépesedés – tőkés gazdasági keretek

• Urbanizáció – tőke és kultúrakoncentráció: a város a változás „Műhelye” (Hanák

Péter után szabadon) – A társadalom struktúraváltása: polgárosodás,

munkásmozgalom, agrárvilág

• A nyilvánosság terei: piac/vásár, kávéház, egyletek, egyesületek, körök, sajtó,

könyvtár, múzeum

• Intézmények szerepe: hivatal, iskola, egyház(ak), posta – gyár/üzem

• A helyi társadalom önszerveződése: érdek(lődés) – társadalmi szerep,

származás

• Nevelési irányok: iskoláztatás, felnőttnevelés/szabad tanítás és népoktatás –

„Volksbildung ist Volkbildung”, nyelv

• Migrációs hatások és kihívások





















Háttér – nemzetközi dimenzió

• The Impact of the Concept of the Learning Society from the 1970s and 

onwards (e.g. the role of the Faure-report (1972) and the Delors-report (1996)

• Models of Learning Communities, Learning Cities and Learning Regions in 

Europe, North America, Australia, and Asia and the Pacific

• The role of the OECD from late 1970s onwards and that of the EU before and 

after the Millenium to connect the lifelong learning initiative into spatial 

developments of learning.

• Learning City initiative to spread from developed UN Member States to 

Developing Member States where an accelerating interest is reflected by both 

political groups and by the public.

• The Impact of the Third Role of HEIs in Reconfigurating Partnerships



UNESCO – Tanuló városok ún. deskriptorai 

Main descriptors of a Learning City to effectively mobilise its resources in 

every sector to: 

• promote inclusive learning from basic to higher education; 

• re-vitalise learning in families and communities; 

• facilitate learning for and in the workplace; 

• extend the use of modern learning technologies; 

• enhance quality and excellence in learning; and 

• foster a culture of learning throughout life.

In so doing it will create and reinforce individual empowerment and social 

cohesion, economic and cultural prosperity, and sustainable development. 
(Forrás: Key Features of Learning Cities - Introductory Note, UIL 2013. p. 2.)



Recent Context – UNESCO Post-2015

B. Németh on Pécs Learning Citiy-Region Forum  – 11 June, 2015



Rethinking Education – UNESCO Post-2015



UNESCO 

Ajánlás a felnőttek tanulásáról és oktatásáról (2015)

I. DEFINITION AND SCOPE

2. Adult learning and education constitutes a major building block of a learning 

society and for the creation of learning communities, cities and regions as they 

foster a culture of learning throughout life and revitalize learning in families, 

communities and other learning spaces, and in the workplace.

Recomndation on Adult Learnnig and 

Education – Draft

. UNESCO, 2015.
CL/4108

Annex – page 2
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Fejezetek:

• Összefoglalás/Summary

• A tanuló város-régió gondolat megjelenése és elterjedése

• Elméleti keretek: a tanulás és a tanuló gazdaság összefüggései

• A tanuló város-régió, mint a tanulás térsége
INTERAKTÍV TANULÁS

INTÉZMÉNYES TANULÁS

SZERVEZETI TANULÁS

TANULVA TANULÁS

• A közelmúlt változásai

• Összegzés

• Felhasznált irodalom
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Ami az elemzésből kimaradt: További nemzetközi nyilatkozatok,

dokumentumok hatása:

• OECD (1973) Recurrent Education. A Strategy for Lifelong Learning. Paris: OECD

• European Commission (1993) White Paper on Growth, Employability and Competitiveness.

Brussels: EC

• European Commission (1995) White Paper on Education: Teaching and Learning, Towards the

Learning Society. Brussels: EC

• European Year for Lifelong Learning (1996)

• European Commission (2000) White Paper on Governance. Brussels: EC

• European Commission (2000) Memorandum on Lifelong Learning. Brussel: EC

• European Commission (2001) Making an European Area of Lifelong Learning a Reality. Brussels:

EC

• OECD IMHE-CERI (2007) Higher Education and Regions. Globally Competitive, Locally Engaged.

Paris: OECD

• UNESCO (2009) Belém Framework for Action. Paris: UNESCO

• UNESCO (2009, 2013) GRALE, GRALE2 Reports. PARIS: UNESCO

• UNESCO (2015) Rethinking Education. Towards a Global Common Good? Paris: UNESCO

• UNESCO (2015) Recommendation on Adult Learning and Education. Paris: UNESCO
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Aktuális honlapok:

• http://learningcities.uil.unesco.org/home

• http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234985e.pdf

• http://pascalobservatory.org/

• http://lcn.pascalobservatory.org/

• http://www.learningcities2015.org/

• http://learningcities.uil.unesco.org/news-and-events/news/2016-01-28-shanghai-forum-

on-lifelong-learning-sharing-experiences-on-building-exemplary-learning-

cities/db91cc7f69c754f04e8eeb319929dd5c

• http://learningcities.uil.unesco.org/newsletter-vol-2-no-2-april-to-june-2015

• http://learningcities.uil.unesco.org/resources/publications

• http://learningcities.uil.unesco.org/resources/multimedia-and-useful-links

• http://www.discuss-community.eu/learning-cities-and-regions-3.html

• http://www.guninetwork.org/

• http://commit.eucen.eu/

http://learningcities.uil.unesco.org/home
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234985e.pdf
http://pascalobservatory.org/
http://lcn.pascalobservatory.org/
http://www.learningcities2015.org/
http://learningcities.uil.unesco.org/news-and-events/news/2016-01-28-shanghai-forum-on-lifelong-learning-sharing-experiences-on-building-exemplary-learning-cities/db91cc7f69c754f04e8eeb319929dd5c
http://learningcities.uil.unesco.org/newsletter-vol-2-no-2-april-to-june-2015
http://learningcities.uil.unesco.org/resources/publications
http://learningcities.uil.unesco.org/resources/multimedia-and-useful-links
http://www.discuss-community.eu/learning-cities-and-regions-3.html
http://www.guninetwork.org/
http://commit.eucen.eu/


Weblink: www.learningcity-region-pecs.hu



A tanuló városok fejlesztésének globális és lokális perspektívái

„Ahogy a múltban a tanulás versengő, kényszerítő erejű és paternalista

volt, úgy a tanulás új etikája együttműködő, globális és egyetemes.

Kollaboratív abban, hogy a tanulóknak együtt kell működniük

egymással, globális abban az értelemben, hogy minden egyes

társadalom hozzájárul a másik működéséhez és felelősséget visel a

másik iránt.

Egyúttal egyetemleges is, mert a társadalom minden egyes

szereplőjének be kell fektetnie a tanulásba és részt kell vennie abban.

(CISCO Systems/2010/ The learning society.

Forrás: http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/citizenship/socioeconomic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf)

http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/citizenship/socioeconomic/docs/LearningSociety_WhitePaper.pdf
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Source: http://www.cartoonstock.com/directory/s/solidarity.asp
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