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Harangi László: 

Tanuló városok Ausztráliában 
 
 

Ah|ny v|ros annyi szín, hangulat, mentalit|s. A belső és külső erők hat|s|ra m|s-m|s arculatú 
v|rosok születnek: iskolav|rosok, b|nyav|rosok, mezőv|rosok. Korunk kihív|s|ra, most egy 
új von|ssal gazdagodott a v|rosok karaktere. Tanuló v|rosok, tanuló régiók jönnek létre, 
olyan lakóhelyhez, településhez kötődő virtu|lis közösségek, amelynek ethosza a tanul|s és 
tud|s. Pontosabban globaliz|ciós stratégi|jukban kulcsszerepet kap az innov|ció, az intézmé-
nyes és egyéni ismeret- és készségfejlesztés. Napjainkban m|r több mint kétsz|z kis és nagy-
v|ros vallja mag|t meggyőződéssel, hogy tanuló v|ros, vagy az akar lenni, Angli|tól Jap|nig és 
Spanyolorsz|gtól Finnorsz|gig. Közülük is kiemelkednek az ausztr|liai tanuló v|rosok, el-
sz|nts|gukkal, hitelességükkel, t|rsadalmi és gazdas|gi felelősségv|llal|sukkal. 
 
 
Ausztrália: földrésznyi állam, a világverseny élvonalában 
 
A haz|nkn|l csak kétszer annyi lakoss|gú Ausztr|lia területe 7,682.557 négyzetkilométer, 
teh|t közel Európa nagys|gú. Természeti csod|i, végtelen térségei, tengerpartjai, bokros siva-
tagjai egyedül|llóak a vil|gon. Ellentmond|sosan Ausztr|lia mégis az egyik legurbaniz|ltabb 
orsz|g a Földön, népességének több mint kilencven sz|zaléka modern, kozmopolita megjele-
nésű, esztétikus v|rosokban él: Sydneyben, Melbourneben, és a főv|rosban, Canberr|ban, mi-
közben maroknyi nom|d kövületnépek az orsz|g belsejében h|borítatlanul élnek. 
 
Ausztr|lia gazdas|gilag, t|rsadalmilag és kultur|lisan a vil|g egyik legfejlettebb orsz|ga. Az 
egy főre eső nemzeti jövedelme 32,9oo doll|r, magasabb, mint Amerik|é, Kanad|é és Hollan-
di|é. Posztindusztri|lis orsz|g annyiban, hogy a munkaerőnek 75.1%-a szolg|ltat|sban érde-
kelt és csak 20.2% dolgozik az iparban (mezőgazdas|gban 3.6% és a b|ny|szatban 1.1%). Az 
infl|ció 2.1%-os és a munkanélküliség is igen alacsony. Gazdas|gi orient|ciója egyre ink|bb 
elfordul Európ|tól és Amerika, Jap|n valamint a kelet-|zsiai piacok felé ir|nyul. Fejlett, jóléti 
|llam, amely magas életminőséget és biztons|got nyújt |llampolg|rai sz|m|ra. Az orsz|g a 
Brit Nemzetközösség tagja annak minden külsőségeivel és érzelmi, nyelvi hagyom|nyaival 
együtt, |llamfője a mindenkori angol uralkodó. 
 
E t|voli földrészen, az egész életen tanul|s intenzit|sa és t|rsadalmi mérete a skandin|v or-
sz|gokéval és Jap|nnal vetekszik. A munkaképes lakoss|g tanul|sban való részvétele az OECD 
orsz|gok közül az egyik legmagasabb, amelyhez jó motiv|ciós alapot nyújt, hogy kiterjedt a 
középiskolai végzettség, és a posztszekonderi diplom|val rendelkezők ar|nya 34%. Az angol 
mint|ra kiépült felnőttképzési h|lózata széleskörű, és a nagy t|vols|gok ellenére is minden 
korú- és érdeklődésű |llampolg|r sz|m|ra hozz|férhető. A hagyom|nyos oktat|s, a t|vtanul|s 
és az e-learning egym|st kiegészítik, felerősítik, amely a legt|volabbi helyeken is lehetővé te-
szi a művelődést, az otthoni tanul|st.  
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A földrajzi akad|lyok leküzdésében nagy szerep jut a légi közlekedésnek, mert a közel 5oo 
repülőtérről viszonylag könnyen el lehet jutni a központokba, így a tanul|si centrumokba is. A 
felnőttképzés törvénykezési be|gyazotts|ga példamutató. Az orsz|g a nemzetközi felnőttkép-
zési kutat|sokban, mozgalmakban, kamp|nyokban, konferenci|kon aktívan részt vesz, azok-
nak egyik fő kezdeményezője. Kezdve a felnőttképzés törvénykezési problém|inak kutat|s|-
tól, (amelynek tudom|nyos megalapozotts|g|ról az 1994-ban, az UNESCO hamburgi oktat|si 
intézetében megtartott z|ró értékelésén magam is tanúja lehettem, mert az egyik „resource 
person” Rob Mason volt, a Malbournei Felnőttoktat|si Tan|cs tagja), a Felnőtt Tanulók Hetén 
|t a Tanuló V|rosok –Tanuló Régiók mozgalm|ig (ld. 2oo7. szeptember 23-27, pécsi nemzet-
közi konferencia). 
 
 
Mik a tanuló városok? 
 
A tanuló v|rosok koncepciója m|r az 1970-es évek óta ismert fogalom volt, de csak az OECD 
1992-ben, Göteborgban megrendezett konferenci|ja adott egy döntő lökést elterjedéséhez 
azzal, hogy nyomatékosan hangsúlyozta a v|rosoknak, mint eszközöknek a jelen-tőségét az 
egész életen |t tartó tanul|s megerősítésében. A meggyőző érvelés Donald Hirsch nevéhez 
fűződik, aki a göteborgi konferenci|ról írott tanulm|ny|ban a kétkedők sz|m|ra is hihetővé 
tette, hogy a v|rosok létező, noha széttöredezett anyagi és szellemi erőforr|sainak az összefo-
g|s|val mennyire fel lehet vértezni az egész életen |t tartó tanul|st, és ezzel elősegíteni a v|-
rosok gazdas|gi és t|rsadalmi fejlődését. Állít|s|t azzal bizonyította, hogy a v|ros több okból 
egy különleges élettér, amelynek lakói ezer sz|llal kötődnek ahhoz a helyhez, ahol élnek, dol-
goznak, és ez erőt ad, valamilyen felelősségv|llal|st alakít ki. Ezért a v|rosok sokat ígérően 
tudnak betölteni egy fejlesztő, szellemieket- és anyagiakat gyarapító kötődést, ha ezt felisme-
rik és megfelelően élnek vele. 
 
Valój|ban nincs egy egységes definíciója a tanulóv|rosoknak és régióknak, noha az egységes 
felfog|sra ir|nyuló törekvések sokat merítenek az innov|ció elméletéből, rendszeréből, amely 
segíti az innov|ció megvalósul|s|t a gyakorlatban is. A különféle meghat|roz|sokban ezért 
közös az a meggyőződés, hogy a v|rosok gazdas|gi és t|rsadalmi fejlődésében meghat|rozó 
jelentősége van a tanul|snak, az innov|ciónak, a kreativit|snak. A v|rosok, így a tanuló v|ros-
ok különösképpen, ugyanakkor gyűjtőhelyei a sokir|nyú tanul|si lehetőségeknek, és az|ltal, 
hogy kapcsolni tudj|k a nemzeti, összt|rsadalmi törekvéseket az emberek életéhez, még in-
k|bb képesek felerősíteni, elmélyíteni a tud|st, az egész életen |t tartó tanul|st. Ennek az in-
tegratív funkciónak elsősorban az iskola ut|ni nevelés, a felnőttok-tat|s összehangol|s|ban 
van nagy jelentősége, amely a legink|bb széteső és polariz|lt.  
 
A tanul|s kifejezés a „tanuló v|rosokban”, amely éppen úgy lehet iskolai, mint iskol|n kívüli, 
egyar|nt jelent egyéni és intézményi tanul|st. Az egyéni tanul|son értendő az egyes emberek 
ismeret- és készségfejlesztése, tud|s|nak gyarapít|sa. Tanul|s |ltal az egyes emberek na-
gyobb jövedelemre tesznek szert, foglalkoztat|si lehetőségei növekednek, de ez ugyanakkor a 
t|rsadalomnak, a v|rosnak is haszn|ra v|lik az|ltal, hogy flexibilisebb és tud|sban egy napra-
készebb munkaereje lesz. Az intézményi tanul|s pedig az, hogy az egyéni tanul|s összekap-
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csolódik a t|gabb környezettel, azaz a v|rossal, ahol a fiatalok és felnőttek élnek, amelynek 
intézményei, üzemei, szolg|ltató szervei és ir|nyító appar|tusa szintén tudat|ban van az in-
nov|ció és a tanul|s szükségességének. Hasonlóan az egyénekhez teh|t a tanuló v|rosok in-
tézményei is „tanulnak”, mint közösség, ha saj|t maguk és v|rosuk versenyképességét meg 
akarj|k őrizni. A kettő nem z|rja ki egym|st. A tanuló v|rosok hatós|gai, v|llalatai, oktat|si és 
kutató intézményei tudat|ban vannak a közös célnak és azonos értékek vezérlik aktivit|sukat, 
amely nagy húzóerő és t|rsadalmi tőke. A tanuló v|rosok léte azonban nem egy egyszeri ak-
tus, hanem egy hosszabb, több évig tartó folyamat eredménye, amelyben a „kezdők” és a „ha-
ladók” tanulnak egym|stól, egym|s tapasztalatait kicserélik. 
 
Ausztr|li|ban a v|rosok, legal|bb is közülük néh|nyan, 1997 óta foglalkoznak a tanuló v|ros-
ok gondolat|val. Victoria |llamban, nem véletlen, először a felnőttoktat|si intézmények kezd-
ték megnyerni a hatós|gokat, az üzleti köröket és a t|rsadalmi szervezeteket a tanuló v|rosok 
eszméjének és v|rosfejlesztési haszn|nak, amelynek eredménye az lett, hogy 1998-ban 
Wodonga v|ros tanuló v|rosnak nyilv|nította mag|t. Napjainkban Victoria |llamban, hosszas 
előkészítés ut|n, az |llam korm|nyzat|val együttműködve, kilenc v|ros tervezi, hogy tanuló 
v|ross| deklar|lja mag|t. Valamennyi v|rosra a gazdas|gi, oktat|si, szakképzési és a hivatalos 
szervek összefog|sa a jellemző a v|rosi tud|salapú és tanul|sközpontú t|rsadalom- és gazda-
s|gfejlesztés közös céljainak a megvalósít|s|ra. 
 
 
A tanuló várossá válás motívumai 
 
A tanuló v|ross| v|l|s késztetése nagyon gyakran a v|ros megújít|s|nak egyetemes sz|ndé-
k|ra vezethető vissza, méghozz| viszonylagosan rövid idő alatt. Azzal, hogy egy v|rosból ta-
nuló v|ros lesz, többek között azt v|rj|k, hogy ez ösztönzőleg hat az egyébként vissza-maradt 
gazdas|gfejlesztésre, bővíti a foglalkoztatotts|got. Vagy éppenséggel azt remélik, hogy a tanu-
ló v|ros módszerével a v|ros minden lakója sz|m|ra lehetőség nyílik a tanul|sra, művelődés-
re, ha úgy tapasztalj|k, hogy ebből a v|ros egyes népességcsoportjai kimaradtak. Által|nos az 
a vélemény és tapasztalat, hogy a v|ros élete tartalmasabb, értékesebb lesz, és a kultúra alko-
t|si, terjesztési és befogad|si dimenziója egyar|nt gazdagodik, növekszik. 
 
A tanuló v|rosok születésének ez a pragmatizmusa sok esetben azonban a probléma-
megold|s eszköze is, amelynek a megszüntetéséhez sok segítséget nyújthat a tud|s, az egész-
életen |t tartó tanul|s intenzit|s|nak a növelése. Ilyen péld|ul, ha az ipar struktur|lis |talaku-
l|sa gondot okoz, vagy környezeti problém|k nehezednek a v|rosra, nehézségek adódnak a 
v|rostervezéssel kapcsolatosan, de ilyen, ha gyors technológiai v|lt|sra van szükség. Ezekben 
az ausztr|liai módon elő|lló „v|ls|gokban” a követendő példa az ipari forradalom jegyeit itt-
ott még mindig mag|nhordozó skóciai Glasgow v|rosa, ahol elhat|rozt|k, hogy az egész életen 
|t tartó tanul|s útj|n, bel|tható időn belül, megteremtik a v|ros flexibilis, tud|salapú gazda-
s|g|t, biztosítva ezzel egyben a teljes foglalkoztatotts|got is.  
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A tanuló v|rosok – a szélesebb értelem vett ausztr|liai urbanist|k szerint – olyan virtu|lis, 
szellemi közösségek, amelyek tudat|ban vannak a jövőform|l|s szükséges kényszerének, tud-
v|n, hogy ez egy hosszabb-rövidebb folyamat és a végeredménye, ez nagyon fontos meg|llapí-
t|s, mindenféleképpen inkluzíve. Hivatalos, t|rsadalmi rangra emelkedett Ausztr|li|ban a 
tanuló v|rosok mozgalma az|ltal, hogy a kezdeményezést a korm|nyzat, pontosabban az össz-
szövetségi és a tag|llamok oktat|si és foglalkoztat|si minisztériumai (Department for Educa-
tion and Employment) erkölcsileg, deklar|ciókkal, de kevésbé anyagilag, messze-menően t|-
mogatj|k, figyelemmel kísérik. „A megújul|s, a regener|ció |llapot|ban lévő v|rosoknak ta-
nulniuk kell, de nem puszt|n a v|rosok polg|rainak a tud|s|t kell fejleszteni, hanem azt is 
meg kell érteni és meg kell valósítani, hogy a v|rosok különböző erőit, a t|rsadalmi, kultur|lis 
és politikai potenci|lokat, éppen úgy mint a gazdas|giakat, hogyan kell hatékonyan összeköt-
ni, hogy fennmaradhasson a v|ros jóléte a jövőben”(DfEE, 1998). 

 
 

Sokféleség és differenciáltság 
 
Ahogy a tanuló v|rosok létre jöttének okai is helyről-helyre v|ltoznak, úgy a célok és azok 
megvalósít|s|nak módozatai is különbözőek. 
 
Tekintettel arra, hogy az egyes v|rosok infrastruktúr|lis különbségei igen eltérőek, ezért m|s-
m|s húzóerők és kulcsszereplők |llnak a tanuló v|ross| v|l|s különböző fokozatain |lló kö-
zösségek h|tterében. Fontos tudni ezt a diverzifik|lts|got, mert nincs kiz|rólagos modellje a 
tanuló v|ross| v|l|s folyamat|nak. Így a gondolat lényegét ismerve, minden v|rosnak saj|t 
mag|nak kell kidolgoznia saj|t stratégi|j|t, amelyet bej|rva eléri a kitűzött célt. 
 
Egyes v|rosok, a magisztr|tus vezetőtestületének vagy egy t|rsadalmi szervezet javaslat|ra 
péld|ul, az érdekelt partnereknek egy bizotts|g|t hozz|k létre, amely elkészíti a megtisztelő 
cím elnyerésének többéves „haditervét”. M|sok a m|r meglévő h|lózatokra építenek, és azt 
prób|lj|k szövetséggé kov|csolni. A tanuló v|ross| fejlődés azonban semmiféleképpen nem 
egy „kir|lyi út”, hanem egy akad|lyokkal terhes folyamat, amelyben az anyagiak előteremtése 
éppen úgy gondot jelenthet, mint az eredmények értékelése, az új erők bevon|sa, de fel kell 
készülni a v|ratlan nehézségek leküzdésére is. 
 
Amint erre m|r kor|bban is r|mutattunk, a tanuló v|rosok legfőbb módszertani forr|sa, hogy 
tanulnak egym|stól, folyamatos köztük a tapasztalatcsere, egym|s kezdeményezéseinek, is-
mereteinek az |tad|sa. Egyes v|rosok ugyanis m|r több éves múltra tekinthetnek vissza, mint 
tanuló v|rosok, míg m|sok a felkészülés st|dium|ban vannak, de vannak olyanok is, „akik” 
csak érdeklődnek a probléma ir|nt, és mohón akarnak többet tudni erről a sz|mukra eddig 
ismeretlen fogalomról, jelenségről. Úgy gondoljuk, közéjük tartozunk mi is. 
 
De ha egy tanuló v|ros ösztönözni akarja lakóit, hogy tanuljanak, fejlesszék tud|sukat egész 
életükön |t, a szervezeteket pedig inspir|lni szeretné, hogy azoknak is minden elemükben és 
minden aktivit|sukban, teh|t „vérükben” legyen a tanul|s, hogyan lehet ezt valós|gg| var|-
zsolni? A tanuló v|rosok ausztr|liai szakértői, Liz Henderson, Rachel Castles, Majella Mcgrath 
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és Tony Brown a glasgowi V|llalati Szövetség (Scottish Enterprise, Glasgow) gondolatait hív-
j|k segítségül, amely az egyén egész életen |t tartó tanul|s|ról így hangzik:”Az egész életen |t 
tartó tanul|s nem korl|tozódhat csak a munkahelyi képzésre, sem a különböző tanító, művelő 
sz|ndékú tanfolyamokra, előad|sokra, hat|sokra. Ez több és |ltal|nosabb érvényű ennél. A 
tanul|snak egy szakadatlan, tudatos folyamatnak kell lenni, természetességénél, |llandós|g|-
n|l és szükségességénél fogva olyan, mint a lélegzés, mely folyamatosan szélesíti és elmélyíti 
az egyén tud|s|t, gazdagítja személyiségét.” 
 
 
Tapasztalatok, „jó gyakorlatok” 
 
Az eddigiekben a tanuló v|rosok |ltal|nos tudnivalóit prób|ltuk közelebb hozni olvasóinkhoz, 
és megkíséreltük azt megérteni és megértetni, hogy ezek olyan v|rosok, ahol a v|ros gazdas|-
gi és t|rsadalomfejlesztésben megkülönböztetett szerepe van az egyéni és kollektív tanul|s-
nak, tud|snak, az egész életen |t tartó tanul|snak. A sz|munkra sokszor fellegekben j|ró, de 
mindenképpen követésre méltó gondolatokat, most megprób|ljuk „aprópénzre” v|ltani, és 
bemutatni, hogyan történik ez a gyakorlatban. 
 
 
Albury-Wodonga 
 
Az első tanuló v|ros Ausztr|li|ban Wodonga volt, amikor 1998-ban tanuló v|ross| nyilv|-
nította mag|t. Nem sokkal ezut|n az öt kilométerre lévő Albury is csatlakozott hozz|, és azóta 
szil|rd és megbonthatatlan partnerségi kapcsolatok jöttek létre a két v|ros tan|csa, oktat|si 
és képzési szervezetei, egyetemei, üzemei, iskol|i és t|rsadalmi szervezetei között. A tanuló 
v|ros tervezési bizotts|ga először Wodong|ban alakult, amely később kibővült Albury képvi-
selőivel. Az ikerv|ros m|r kor|bban is nagy elismerést vívott ki mag|nak, amelyet az is bizo-
nyít, hogy 2ooo-ben itt rendezték meg az ausztr|liai tanuló v|rosok avató ünnepségét. 
 
Albury-Wodonga a tanul|sra és a tud|sra úgy tekint, mint amely a prosperit|s fejlesztésének 
egyik nélkülözhetetlen var|zsszere. Ebben nagy szerepe van a tanuló v|ros intéző és tervező 
bizotts|g|nak, amely meg tudta győzni a két v|ros tan|cs|t az egész életen |t tartó tanul|s 
t|mogat|s|nak gazdas|gi és t|rsadalmi haszn|ról. Ennek kézzel fogható eredménye a két v|-
ros ipari parkj|nak bővülése szoftvergy|rtó cégekkel, akiket vonzott a jól képzett munkaerő. 
A foglalkoztat|s ez |ltal újabb 25o munkahellyel bővült. A tanuló v|ros szellemiségétől |that-
va, a 2ooo-ben életbe léptetett munkaerő-fejlesztési program keretében, a v|llalatok munka-
t|rsaiknak nemcsak szakmai tov|bbképzését finanszírozz|k, hanem nyitottabb szemléletű 
gondolkod|suk kiterjed munkav|llalóik |ltal|nos műveltségének, kultur|lis nevelésének t|-
mogat|s|ra is. Mindez nem a Memorandum szellemében, hanem a t|voli Ausztr|li|ban! Egy 
m|sik anticip|lt hozadéka ennek a tanul|s és tud|s-centrikus szemléletnek, hogy egyénileg és 
t|rsadalmi méretekben toler|nsabb|, adaptívabb| tette a v|rost az új kihív|sokkal szemben. 
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Nincs kiz|rólagos intézmény, amely a v|ros valamennyi korú és érdeklődési körű lakos|nak 
kielégíthetné művelődési, kultur|lis igényét. A tanuló v|ros r|döbbentette az érdekeltek fi-
gyelmét arra, hogy vannak kicsi elszigetelt csoportjai a két v|rosnak, amelyek kimaradnak a 
tanul|sból, a v|ros közösségi életéből. Ezért a tanuló v|ros koncepciój|nak szellemében va-
lamennyi szervezett összefogott, az óvod|tól az iskol|kon, egyetemeken, szakképzési közpon-
tokon, a felnőttoktat|si intézményeken, a közösségi h|zakon |t a harmadik kor egyeteméig, 
hogy mindenki sz|m|ra hozz|férhetővé v|ljon a tanul|s, a művelődés, és lehetőleg ne legye-
nek kirekesztett egyénei és csoportjai a két v|rosnak. Ez meg is valósult. 
 
A tanuló v|ros gondolata Wodong|ban és Alburyban, Ausztr|lia Victoria |llam|nak ebben a 
két v|ros|ban, most m|r teljesen gyökeret vert, lakói és intézményei teljesen magukév| tették 
ezt, amelyre lehet építeni, biztons|ggal tov|bb lehet fejleszteni. Reményteljes a két v|ros ki-
sug|rzó szerepe környezetére, amelynek hat|saként a szomszédos községek, v|ros-körzetek 
is foglalkoznak „tanuló községek”, „tanuló v|roskörzetek” létesítésének tervével. 
 
 
Ballarat, a tanuló város 
 
Ballarat Ausztr|lia m|sodik tanuló v|rosa, amely 2ooo-ben vette fel ezt az önként v|llalt ran-
got. Nem ment könnyen, a hivatalos elismerést kétéves szívós munka előzte meg. A v|ros vízi-
ója az, hogy 2o1o-re a Tanuló V|rosok Nemzetközi Szövetségétől glob|lisan is elnyerje a „Ta-
nuló V|ros” címet. Az elv|rt indik|torok teljesítésére m|r most készülnek. 
 
A v|ros polg|rmestere, John Barnes, erről így vall:”Hogy agyunkat a maxim|lisan kihaszn|ljuk 
az szükséges, hogy lépésről-lépésre fejlesszük önmagunkat. Mindenek előtt az a feladatunk, 
hogy Ballarat minden lakója mag|év| tegye a tanuló v|ros koncepciój|t. Ez semmiféleképpen 
nem azt jelenti, hogy ell|tjuk magunkat pecséttel, piaci célokért, hanem radik|lis fordulatot 
tennünk, hogy az egész életen |t tartó tanuló embernek tekintsük magunkat. Ne gondoljunk 
azonban arra, hogy most m|r mindannyian egyetemre fogunk j|rni, szakképzési központban 
tanulunk, vagy magasabb diplom|t szerzünk. Mit jelent h|t akkor? Azt, hogy képesek legyünk 
minden cselekvésünkön keresztül tudatosan tanulni”. 
 
1998 június|ban, az európai tanuló v|rosok első, Southamtonban megtartott konferenci|ja 
ut|n, Philip Candy, a ballarati egyetem professzora, előad|st tartott a ballarati v|rosh|za dísz-
termében. A rendezvényt a ballarati v|llalatok és oktat|si intézmények egyar|nt t|mogatt|k, 
és nyomban megalakult egy öt főből |lló agytröszt, hogy elkészítse a tanuló v|ross| v|l|s stra-
tégiai tervét. Kezdetben az elgondol|s nem tal|lt kellő visszhangra, de végül is a bölcsek tan|-
cs|nak az érvelése, a tanuló v|ros céljairól, előnyeiről, az erről szóló közösségi fórumok, új-
s|gcikkek és a tém|ról megjelent weboldal meggyőzték a kétkedőket. 
 
Mit tud felmutatni Ballarat, mint tanuló v|ros, a h|roméves küzdelmes erőfeszítések ut|n? 
 
Megerősödött a v|ros munkav|llalóinak szakmai tud|sa, kompetenci|ja. B|trabb| v|lt a v|ros 
műszaki és egyéb értelmiségének innovatív készsége, v|llalkozó szelleme. Szorosabb lett a 
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v|llalatok és a képzési intézmények együttműködése, ez|ltal reszponzívebb és célra ir|nyítot-
tabb lett a képzés. Eredményesebbé v|lt a marginaliz|lt rétegek bevon|sa az oktat|sba, elsőd-
legesen a „tanul|s előtti attitűdök” kialakít|s|val. Érezhetően tov|bb fejlődött az elektronikai 
kommunik|ciós készség szintje a v|ros valamennyi népességcsoportj|ban. Végül, de nem 
utolsó sorban, sikerült |ltal|noss| tenni egy pozitív jövőképet a v|ros valamennyi polg|ra 
körében. 
 
A ballarati „Tanuló V|ros Tan|csa” szintén elkészítette rövid és hosszú t|vú tervét, hogyan 
kív|nja a v|rost tov|bbfejleszteni, ha úgy tetszik „még tanulóbb|” tenni. Ebben, többek között 
megkülönböztetett helyet kap az üzemek még intenzívebb bevon|sa, ak|r úgy is, hogy az ok-
tat|si intézmények az ipar kultúr|j|nak fejlesztéséhez t|mogat|st nyújtanak. 
 
 
Mawson Lakes (Dél-Ausztrália) 
 
Ez a v|ros jellegében, külsőségeiben, tartalm|ban teljesen eltér az eddigiektől. Manson Lakes 
Adelaidetől 12 kilométerre északra egy 620 hekt|ron elterülő XXI. sz|zadbeli mintav|ros, 
nemzetközi szóhaszn|latban „master planned city”. A koncepciója az 198o-as évek végén szü-
letett meg, azzal a céllal, hogy létre kell hozni a jövő v|ros|t, egy „high tech city”-t, annak min-
den építészeti, futurista diz|jn|val, de legfőképpen modern, magas értékeket hordozó életmi-
nőségével, életviteli stílus|val. Ezzel a v|rossal a korm|nyzat és a dél-ausztr|liai |llam egy 
olyan v|rost akart megalkotni, amely mint|ul szolg|lhat nemcsak az orsz|g, de az egész vil|g 
sz|m|ra. A tervezésben és annak megvalósul|s|ban különös helyet kapott az inform|ciós 
technológia, amely nemcsak a produktív szfér|ban, szolg|ltat|sban és a közigazgat|sban ho-
zott új minőséget, hanem megteremtette, hogy Mawson Lakes egy p|ratlan, egész életen |t 
tartó tanul|s v|rosa is legyen. 
 
Mawson Lakes egyelőre nem nagy v|ros, |llandó lakosainak sz|ma mintegy 1o.ooo fő, de egy-
ben egyetemi v|ros is, ahol a hallgatók sz|ma 5.ooo, amelyhez 6.ooo főnyi tanszemélyzet és 
kiszolg|ló appar|tus tartozik. Teh|t amolyan „szilícium völgyi” létesítmény. A v|rost a dél-
ausztr|liai korm|nyzat és a Delfin Lend Lease Consortium (haszonbérleti kölcsön konzorci-
um) fejlesztette ki, építi tov|bb, és működteti. Teh|t a v|ros ilyen értelemben egy egyedül |lló 
v|rosépítési és fenntart|si „project” (ld. Candy, J. 1999. Learning to plan; planning to learn: 
Learning cities and town planning for the 21st century). 
 
Hosszas kutatómunka és az érdekeltekkel való konzult|ció ut|n megszületett Mawson Lakes 
egész életen |t tartó tanul|s v|ros|nak stratégi|ja felölelve annak minden ir|nyú vonatkoz|-
s|t, kapcsolat|t a tanul|ssal, az innov|cióval. 
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Főbb területei a következők: 
 

 a gazdas|g versenyképességének megőrzése, fokoz|sa; 
 a környezeti egyensúly fenntarthatós|ga (nota bene: még Ausztr|li|ban is, ahol a leg-

kevésbé veszélyeztetett a környezet és a természet k|rosod|sa); 
 a legújabb inform|ciós technológia és telekommunik|ció megfelelő alkalmaz|sa; 
 a folyamatos fejlesztés kultúr|j|nak elmélyítése; 
 közösségi élményekkel, ünnepségekkel, az egym|stól gyakran elkülönülő lakó, tanuló, 

munkavégzési és szabadidő tevékenységek közelebb hoz|sa, összekapcsol|sa, a tanuló 
v|ros megalkot|sa közvetlen módon is. 

 
A szokv|nyos v|rospolitikai gyakorlattól eltérően Mawson Lakesban a tanuló v|ros stratégiai 
céljainak megvalósít|s|n, illetve a valój|ban v|rosépítő és fenntartó üzleti v|llalkoz|s, azaz a 
„projekt” tov|bbi munk|lataiban, a konzorcium fizetett menedzserei és a vonatkozó szakin-
tézmények képviselői együttesen dolgoznak, amely az eredményesség szempontj|ból, úgy 
tűnik, teljesen közömbös. Teh|t Ausztr|li|ban v|rost teremteni és fenntartani, r|ad|sul tanu-
ló, v|rost, üzleti alapon is lehetséges. 
 
 
Salisbury West (Dél Ausztrália) 
 
Míg Mawson Lake jog|ll|sa egy kissé eltért a mi igazgat|si rendünktől, addig Salisbury West 
sok tekintetben emlékeztet a mi v|rosainkra, községeinkre, elsősorban gazdas|gi, t|rsadalmi 
vonatkoz|sban. Ez a 115 ezer lakosú konglomer|tum, a tag|llam főv|ros|tól, Delaide-től 25 
kilométerre északra terül el. A 2,1%-os orsz|gos |tlagn|l itt a munkanélküliség jóval maga-
sabb, és az iparban foglalkoztatottak ar|nya is jelentős. Az is ismerős probléma, hogy míg a 
felnőttképzési intézmények h|lózata viszonylag jól kiépített, és egyetemek, főiskol|k is van-
nak a v|rosban, addig a munkaképes lakoss|gnak egy jelentős része passzív, nem mutat külö-
nösebb érdeklődést a tanul|s ir|nt. Ennek oka, hogy e nagyobb részt vendégmunk|sokból 
|lló, a melanéziai szigetvil|gból ide|ramlott embereknek az alapismeretei hi|nyosak, olvas|si 
és sz|mol|si nehézségekkel küszködnek, ami visszatartja őket a tanul|stól, de egy|ltal|n attól 
is, hogy problém|ikkal azokhoz a csoportokhoz, szervezetekhez forduljanak, akik gondjaikon 
segíteni tudn|nak.  
 
A Salisbury West ebből a realit|sból kiindulva készítette el tanuló v|ross| v|l|s|nak tervét 
„Tanul|s és munka az új Milleneumban” címmel, melynek középpontj|ban egy több éves fog-
lalkoztat|si stratégia |llt. A dokumentumot egy szakértői bizotts|g hitelesítette, akik önkéntes 
alapon v|llalt|k, hogy tud|sukkal, befoly|sukkal folyamatosan segítik a terv valóra v|lt|s|t. 
Az |tfogó és mindenre kiterjedő projekt t|rsadalmi t|mogatotts|ga elejétől végig fenn is ma-
radt, és ez nagymértékben elősegítette, hogy a v|ros végül is elnyerte a „tanuló v|ros” címet. A 
v|ros értelmiségi elitjének ezt a m|s v|rosok sz|m|ra is példamutató t|rsadalmi felelősségét 
az |llam korm|nyzós|ga is megköszönte és igen nagyra értékelte. 
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A m|sik jelentős eredménye e több éves kitartó munk|nak az volt, hogy sikerült a v|ros eddig 
nem tanuló lakoss|g|nak többségét megbar|tkoztatni a tanul|ssal, bevonni őket a képessé-
güknek, helyzetüknek legjobban megfelelő tanul|si form|kba, elősegítve ezzel anyagi és t|r-
sadalmi előrehalad|sukat, boldogul|sukat, minden szinten, minden életkorban. Az Oktat|si, 
Képzési és Foglalkoztat|si Minisztérium erről így sz|molt be: „Az oktat|si és képzési intézmé-
nyeknek, t|rsadalmi szervezeteknek, önkénteseknek eltökélt sz|ndékuk volt, hogy új utakat, 
megold|sokat tal|ljanak és alkalmazzanak, mikor a hagyom|nyos elj|r|sok m|r nem vezettek 
eredményre. Mint a zenekarban a vonósok és fúvósok, vagy az ütősök úgy dolgoztak együtt a 
projekt partnerei, a legnagyobb diverzifik|lts|ggal, innov|cióval és felelősséggel. Meg is lett az 
eredménye.”(Turning on learning communities: assisting communities to grow. 2ooo). 
 
 
Launceston, a tanuló város (Tasmania) 
 
Az Ausztr|lia délkeleti csücske alatt elterülő, e Dun|ntúl nagys|gú sziget, nem a vil|g vége! Itt 
őshonos a jégkorszak előttről itt rekedt tapír és a kacsacsőrű emlős. De bennünket most nem 
ez érdekel! 
 
1999 őszén, a Launcestoni V|rosi Tan|cs egy tudósokból és az egyes |gazatok elitjeiből egy 
kutatói teamet hozott létre, „Kutat|si konferencia” címmel, hogy m|shol is bev|lt gyakorlat-
ként dolgozza ki: hogyan v|lhat tanuló v|ross| Launceston, Tasmania főv|rosa. A „think tank”, 
(gondolattart|ly) filozófi|ja a következő volt: Gondolkodj glob|lisan, cselekedj lok|lisan 
(Think globally, act locally). Legyen koherens és integratív, azaz minden |gazatot képviseljen. 
Széles alapokról induljon el, és a jövőre „fókusz|ljon”. A team a lehető legnagyobb felelősség-
gel és elfogulatlans|ggal végezze munk|j|t. Minden gondolata legyen érvényes és |tl|tható. 
Kerülje el a konfliktusokat és a szemben|ll|st! 
 
A kutatói teammel p|rhuzamosan a V|rosi Tan|cs a v|ros lakoss|g|nak a részvételével t|rsa-
dalmi bizotts|gokat is létre hozott, hogy a tudom|nyos, szakmai szempontok mellett az |l-
lampolg|rok beleszól|si joga, javaslatai, is érvényesüljenek. A 8o lehetséges helyre több sz|z a 
v|ros ir|nt érdeklődő, érte felelősséget érző férfi és nő jelentkezett. Belőlük alakultak meg az 
|llampolg|ri szakcsoportok a következő témakörökben: oktat|s, szolg|ltat|s, gazdas|g, sza-
badidő és kultúra, idősek, fiatalok és v|rosigazgat|s. A bizotts|gok szintén elkészítették a ta-
nuló v|ros stratégiai tervét, amely beépült a „Kutat|si konferencia” |ltal elkészített hivatalos 
dokumentumba. 
 
Azóta a program valóra v|lt|sa évenként halad előre, és termékenyítő hat|sa a v|ros szelle-
miségében, kultúr|j|ban m|r is tetten érhető. Egy optimista, derűl|tó érzés alakult ki a lakos-
s|g körében v|ros jövőjéről, amely jelentős mozgatóerő. A V|rosi Tan|cs honlapja „l|togató-
kat” is fogad a következő üdvözlettel: „Tanuló és innovatív v|rosunk nyitott a vil|gra” (Our 
city of learning and innovation open to the world). 
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Nemzetközi tapasztalatok 
 
A v|rosok, szerte a vil|gon keresik az utat, hogy a tanul|s, a tud|s útj|n, hogyan tudn|k rege-
ner|lni gazdas|gukat, fejleszteni t|rsadalmukat. Különösen arra keresik a v|laszt, hogyan ad-
hatn|nak v|laszt a globaliz|ció, a jövő kihív|s|ra. Miközben ezt teszik, egyikük - m|sikuk, bi-
zony|ra a legeredményesebbek, „tanuló v|ross|” nyilv|nítj|k magukat. A v|rosi közösségek-
nek ezt a mozgalm|t az OECD és az Európai Unió valamint annak szakmai szervezete, a Fel-
nőttoktat|s Európai Szövetsége erkölcsileg és politikailag is t|mogatja. 
 
Angli|ban azok a v|rosok, akiket megragadott a „tanuló v|rosok” gondolata, sz|mos akciót, 
projektet hajtanak végre, amelyben összekapcsolj|k a v|rosok megújhod|s|t a neveléssel, 
készségfejlesztéssel. Így Liverpoolban a legfejlettebb technológia és elektronika segítségével 
eredményesen kapcsolt|k össze az oktat|si, képzési intézményeket a fiatal és felnőtt tanulók 
otthonaival. Sheffieldben létre hozt|k a tanul|si központok v|rosi h|lózat|t, a „Citinetet”, 
amelynek l|ncszemei az otthonok, iskol|k, v|llalatok és a közösségi központok. A jelszava: „a 
vil|g az ujjad hegyén van”. Glasgowban, a tanuló v|ros jegyében, egy tanul|si szövetséget ala-
pítottak, a „Glasgow Learning Allience”-et, amely „lelke” és „motorja” mindazon v|llalkoz|-
soknak és kísérleteknek, amelyek a peremre szorult fiatalokat és felnőtteket akarj|k  újra be-
kapcsolni a tanul|sba és munk|ba. A mintegy húsz tanuló v|rost a Tanuló V|rosok H|lózata 
fogja össze, megteremtve ezzel az intenzív tapasztalatcserét és tal|lkoz|si lehetőséget. Kulcs-
szavai: tanul|s, gazdas|gi növekedés, szoci|lis kohézió, személyiségfejlesztés. 
 
Németorsz|g is eljegyezte mag|t a tanuló v|rosok eszméjével, amely hajtóereje a v|rosok 
megújhod|s|nak, 21. sz|zadbeli versenyképességének, a tud|s, műveltség, kreatívkészség 
mindent legyőző töltetével. Erre jó példa Jena. A v|ros a német újraegyesítés előtt m|r nem-
csak egy tradicion|lis „NDK”-beli v|ros volt, hanem a Karl Zeiss optika és eszközgy|rt|s ko-
r|bban is jelentős ipari komplexuma. Ez a technológiai b|zis lett azonban ma a kataliz|tora 
Jena tanuló v|ross| v|l|s|nak. Akkor a v|ros 68 ezres lakoss|g|ból 23 ezren dolgoztak a 
gy|rban, de napjainkban ez a sz|m lecsökkent négyezerötsz|zra. De most egy új tudom|nyos-
tanul|si-gazdas|gfejlesztési stratégia segíti Jen|t, mint high-tech régiót, és m|r is 2oo multi-
nacion|lis v|llalat alapított telephelyet, a kedvező objektív és szubjektív feltételek hat|s|ra. 
Önmag|ban csak az új biotechnológiai szektor ezer embert foglalkoztat, és még mindig növek-
szik a tőkebe|raml|s. A v|ltoz|sok lenyűgözők, s mindez az elmúlt hat év alatt. Ennek megfe-
lelően gyökeres v|ltoz|sok mentek végbe mind az alap-, közép- és felsőoktat|sban, mind a 
felnőttképzésben, az egész életen |t tartó tanul|s minden spektrum|ban. 
 
Hasonló v|ltoz|sok mennek végbe a v|rosok revitaliz|ciój|ban, a vil|g minden t|j|n. Az USA-
ban, Pittsburghban, az összeomlott acélipar egy radik|lis és tömeges |tképzési programot 
vont maga ut|n. Kagegawaban, Jap|nban, a lakoss|g tud|s|nak „tőkésítése” a v|ros „vér|töm-
lesztésébe” egy új gyorsvasutat eredményezett, mely új lökést adott a hazai beruh|z|soknak. 
A franciaorsz|gi tud|srégiók közül csak Poitierst említjük, ahol a magasan képzett munkaerő 
a kommunik|ciós technológi|n és a multimédi|n keresztül csod|t teremtett, és megalkotta a 
„Futuroscope” tematikus ipari parkot, amely 7o v|llalatot cs|bított ide 13.5oo munkahellyel. 
Ez egyben turista l|tv|nyoss|g is, érdeklődőket vonzva a vil|g minden t|j|ról. 
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A kérdés az, hogy hol tartunk mi a v|rosok, régiók fejlődésének, a tanuló v|rosok születésének 
ebben a szédítő forgatag|ban? Tanuló v|rosunk még nincsen, de a gondolat meghonosít|s|val 
jól haladunk. A talajelőkészítő munk|latok „z|szlós hajója” Pécs v|ros önkorm|nyzata és a 
Janus Pannonius Egyetem Felnőttképzési Kara, élén Dr. Német Bal|zs tanszékvezető-
helyettessel, az EU Region|lis Bizotts|g|nak képviselőjével. Jelentős |llom|sa volt ennek a 
2oo7. szeptember 23-25-én „Az egész életen |t tartó tanul|s v|rosokban – régiókban” Pécsett 
megrendezett nemzetközi konferencia, amelyen tizenkét orsz|g 15o szakértője vett részt. 
 
Úttörő munk|t fejt ki a tanuló régiók, tanuló v|rosok meggyökereztetésében a Magyar Népfő-
iskolai T|rsas|g, és 2oo6 tavasz|n m|r műhelymunka megbeszélést is rendeztek a tanuló ré-
giók európai gyakorlat|ról. Az orsz|g minden t|j|ról összesereglett érdeklődők először is-
merkedtek meg ezzel a glob|lis kezdeményezéssel, v|rva a gyakorlati péld|kat, hogy Magyar-
orsz|gon ne csak |lom, hanem valós|g is legyen a közösségi tanul|snak ez a form|ja. 
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