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Nemzetközi konferencia besz|moló 

Penney Éva: 

Beszámoló a tanuló városok koncepció helyi megvalósításairól a 
„Learning Region’s Role in Regional Development and Re-

Generation” konferencián elhangzottak alapján 
(Limerick, 2008. 05. 28–30.) 

 
 

A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület képviseletében Pord|ny Sarolt|val együtt vet-
tünk részt A tanuló régió szerepe a regionális fejlődésben és megújulásban című konferenci|n 
az írorsz|gi Limericki Egyetemen. A konferenci|ra 30 orsz|gból mintegy 100 résztvevő érke-
zett. A legnagyobb létsz|mú csoportot az Egyesült Kir|lys|gból és Írorsz|gból sz|rmazó „he-
lyiek” alkott|k. Ezt követően a m|sodik legnagyobb csoport az európai orsz|gból érkezők vol-
tak (németek, franci|k, belg|k, görögök, törökök stb.). Ezek között külön kisebb csoportot ké-
peztek a volt szocialista orsz|gok képviselői: 3 lengyel, 3 magyar, 2 litv|n, 1 szlov|k, 1 horv|t 
és 1 bulg|r résztvevővel. De a tengeren túlról is volt néh|ny érdeklődő: sz|mos amerikai, 
ausztr|l, sőt még Afrik|ból is érkezett egy résztvevő. A t|vol-keleti orsz|gok nem képviseltet-
ték magukat ezen a konferenci|n.  

 
Mivel jelenleg a Budapest II. kerületében, Pesthidegkúton kiadott helyi újs|g főszer-

kesztője vagyok, és az utóbbi tíz esztendőben a helyi környezetvédő szervezetben dolgoztam, 
ezért kissé m|sféle szemszögből figyeltem az előad|sokat. A felnőttképzés területén töltött 
kor|bbi munk|s éveim azonban segítettek két sz|momra érdekes előad|s azonosít|s|ban, 
amelyek legfontosabb mondanivalój|t az al|bbiakban összegzem. 
 

Az első előadó Dr. Jon Talbot Senior Lecturer (Professional Development Unit, 
Department of Work Related Studies, University of Chester – Szakmai Fejlesztési Egység, A 
Munk|hoz Kapcsolódó Tanulm|nyok Tanszéke, Chesteri Egyetem) Közép-Anglia nyugati ré-
széről érkezett (Chester Birminghamtől északnyugatra, Liverpooltól pedig közvetlenül délre 
fekszik, a wales-i orsz|grész hat|r|n). Talbot professzor előad|s|nak címe: Can universities 
deliver regeneration skills? Reflections on experience with the University of Chester’s 
‘Regeneration for Practitioners’ using a work based learning framework volt – ami magyarul így 
hangzik: Tudnak-e az egyetemek megújulási készségeket tanítani? A Chesteri Egye-
tem,”Megújulás a gyakorló szakember számára” című, a munkán alapuló tanulási keret tapasz-
talatairól szóló elmélkedések. Az előadó Angli|ban m|r évtizedek, sőt évsz|zadok óta tartó 
megújul|si programokat menedzselő egyének sz|m|ra form|lis képesítést biztosító, s új mód-
szereket hasznosító kurzusaikat mutatta be.  
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Mint elmondta, Angli|ban mint az ipari forradalom sor|n először iparosodó orsz|gban 

a megújul|si kényszer is legkor|bban jelentkezett, így az orsz|gnak jóval nagyobb gyakorlata 
van m|r az elmaradott régiók megújul|s|t szorgalmazó projektek kezelésében. Az ezeket me-
nedzselő szakemberek azonban ez id|ig különféle szakterületekről érkeztek, péld|ul v|ros-
tervező mérnökök vagy szoci|lis munk|sok voltak. Egy |ltala idézett, 2004-es felmérés szerint 
(Egan J. 2004) 100 különféle szakterületről érkeztek, mivel ezen a területen form|lis képzést 
ez id|ig egyetlen oktat|si intézmény sem biztosított.  
 

A Chesteri Egyetemen az 1990-es évek végére fejlesztették ki a WBIS – Work Based and 
Integrative Studies – A Munkán Alapuló és Integrált Tanulmányok című tanít|si-tanul|si mód-
szert. 1998-ban iratkoztak be először di|kok, akik ezt a módszert v|lasztott|k tanul|si form|-
juknak, s m|ra kb. 800 di|k tanul az egyetemen e szisztéma szerint. A módszer lényege, hogy a 
tanuló munk|ja mellett e-learning segítségével végzi tanulm|nyait. Ő maga v|lasztja ki tanul-
m|nyai megkezdésekor tutora segítségével, hogy milyen szintre kív|n eljutni: teh|t az első 
diplom|val rendelkező egyén eldöntheti, hogy csak tanúsítv|nyt, vagy diplom|t, esetleg mes-
ter fokozatot akar szerezni. A végcélnak megfelelően kell előre megadott sz|mú modulokat 
teljesítenie, azonban ezek mibenlétét maga hat|rozhatja meg. Teh|t szabadon v|logathat ér-
deklődésének és munkahelyi szükségleteinek megfelelően az egyetem |ltal aj|nlott összes 
kurzusanyag moduljai között. Maga v|lasztja meg az „utat”, amely tanulm|nyai végcélj|hoz 
elvezet. A WBIS módszert kidolgozói különösen arra „hegyezték ki”, hogy segítségével a mun-
kahelyi teljesítmény nagy mértékben javuljon.  
 
A WBIS filozófia sz|mos kulcsfontoss|gú céllal rendelkezik, ezek közül néh|nyat megemlítek: 
 
• a felsőoktat|sban szerzett tud|s és a „való életből” sz|rmazó tapasztalat közötti kap-
csolat megteremtése, különös tekintettel a munkahelyre; 
• az egyént r|venni arra, hogy az életen |t tartó tanul|sban részt v|llaljon és érzékennyé 
tenni arra, hogy felismerje saj|t tanul|si igényeit és megtal|lja a sz|m|ra leghasznosabb tanu-
l|si módszereket; 
• a tanul|si folyamat központj|ba helyezni a tanulót és szükségleteit; 
• olcsó, de flexibilis tanul|si módszert teremteni, amely felismeri a tanul|si folyamat 
alapvetően szoci|lis természetét; 
• értékelni a tud|s összes forr|s|t, beleértve a tanulók |ltal tanúsított tud|st is, és felis-
merni azt az igazs|got, hogy mi, a tanul|st elősegítők is tanulhatunk tőlük, ugyanúgy mint 
ahogyan ők tanulnak tőlünk; 
• arra segíteni az egyént, hogy megragadja az inform|lis, gyakorlati tapasztalatait és el-
gondolkodjon e tapasztalatokon a form|lisabb, elvont tud|s birtok|ban; 
• alapvetően WBIS megkísérli elősegíteni a tanuló belső p|rbeszédét az inform|lis és 
form|lis tud|s között, hogy az illető erre alapozhassa megv|ltoztatott cselekvését, s ezen ke-
resztül WBIS |talakítja az egyéneket és a szervezeteket is. 

A WBIS-ben nem az egyén egyedileg kialakított tanul|si „útvonal|t” ellenőrzik és hagy-
j|k jóv|, hanem mag|t a kiv|lasztott programot. Ez|ltal a tutor a tanul|st az egyén vagy a cso-
port igényeihez tudja igazítani.  
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A tanulók v|laszthatnak kifejezetten a WBIS-hez tervezett modulokat vagy b|rmely 
m|s, az egyetem |ltal aj|nlott modult, feltéve, hogy az kapcsolódik az adott t|rgyhoz, megfele-
lő szintű, s az egyéni tanul|shoz haszn|lható projektekkel rendelkezik. Ha az utóbbi feltétel 
nem |ll rendelkezésre, megfelelő létsz|mú jelentkező esetén új modulokat is kifejleszt az 
egyetem. 

 
A WBIS fokozatokat maximum 50%-os APL-lel (Accreditation for Prior Learning – Elő-

zetes Tanulási Akkreditációval) is meg lehet szerezni, ami különösen az idősebb és nagy ta-
pasztalattal rendelkező tanulók sz|m|ra előnyös, hiszen form|lis akkredit|ciót szerezhetnek 
kor|bban megszerzett tud|suk alapj|n. 

 
Mivel a tanuló a legkevesebb időt akarja eltölteni a munkahelyétől t|vol, így tutor|val 

telefonon vagy interneten tarthatja a kapcsolatot. A különböző t|rgyak szak-tutorainak segít-
ségét is igénybe veheti, és a munkahelyén személyes mentor is segítheti tanul|s|t.  
A munk|ra alapozott tanul|s módszerét ma m|r sz|mos egyetem haszn|lja, nemcsak a 
chesteri, viszont itt alkalmazt|k először e módszert a megújul|st menedzselő szakemberek 
form|lis képesítésére.  

 
Az előadó ezut|n besz|molt az adott területen történt oktat|si fejlesztésekről és ered-

ményekről, s szomorúan vallotta be, hogy egyeteme az erőforr|sok tekintetében mostoh|n 
kezeli az új, radik|lis módszert alkalmazó tanszéket. De mint mondta, ez nem újdons|g az an-
gol felsőoktat|sban, hiszen a h|ború ut|n a középfokú oktat|s széleskörű fejlesztése nyom|n 
„termelt” fiatalokat a hagyom|nyos egyetemek nem voltak hajlandóak felvenni. Ezen igény 
kielégítésére épültek az új ún. „vörös tégl|s” egyetemek az 50-es és 60-as években. Az egye-
temek összességében nem mutattak hajlandós|got a szakképzés fejlesztésére a 70-es évek-
ben, ezért alapított|k meg a politechnikumokat – amelyek ma m|r egyetemekként működnek 
–, s a hagyom|nyos egyetemek vonakod|sa miatt, a felnőttoktat|s t|voktat|sos form|j|nak 
kifejlesztése célj|ból született meg az Open University – kor|bbi munkahelyem!  
Mivel engem maga a módszer ragadott meg legink|bb, így erről sz|moltam be részletesen. 
 

A m|sodik előadó, akinek munk|j|ról be szeretnék sz|molni, Mr. Larry Swanson volt, 
aki az amerikai Center for the Rocky Mountain West, University of Montana elnevezésű intéz-
ményből érkezett. Elad|s|nak címe: Nurturing the merging mindsets of economic and 
environmental planning nearby National Parks in the American West – A gazdasági és környe-
zetvédelmi tervezés gondolkodási sémáinak egyesítése a közeli Nemzeti Parkokhoz kapcsolódó-
an, Amerika nyugati országrészében.  
 

Swanson úr egy óri|si területen végbemenő régiófejlesztésről sz|molt be, amely legin-
k|bb logisztikai kihív|st jelent az ott dolgozók sz|m|ra. A terület a kanadai hat|rtól délre (de 
földrajzilag Kanad|ba is hosszan benyúlva) egészen Santa Fe-ig tart délen – a Szikl|s-hegység 
területe, amely az észak-amerikai kontinens gerince. Az |ltaluk kezelt régió a hegység nyugati 
l|b|n|l fekszik. A régióban az 1980-as évektől a 2000-es évekig gyors volt a gazdas|gi fejlő-
dés. Az emberek „szabadabb” életstílusra v|ltottak: sokan költöztek el kor|bbi lakóhelyeikről 
m|sutt keresve boldogul|sukat, az életviteli döntések megv|ltoztak ebben az időszakban a 
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kor|bbi évtizedekhez képest. Mint r|mutatott: az emberek és a munkahelyek is sokkal mobi-
labbak az új technológi|k alkalmaz|sa nyom|n, így új migr|ciós form|k alakulnak ki. Míg ko-
r|bban a v|rosi urbaniz|ció volt a jellemző, m|ra m|r az emberek ott élhetnek, ahol kedvük 
van letelepedni, és a munkahelyek „követik” őket. 

 
A kérdéses régióban nagy kiterjedésű |llami tulajdonban lévő területek tal|lhatók: pl. 

nemzeti parkok, indi|n rezerv|tumok, nemzeti erdők és legelők, különböző minisztériumi 
tulajdonú területek. A nemzeti parkok közelében főként kisebb v|rosok tal|lhatók. Példaként 
a Yellowstone–Teton régiót hozta (amely mag|ban foglalja Yellowstone Parkot is), ahol 1990-
ben 560 ezren éltek, míg 2008-ban ez a sz|m m|r 700 ezer főre növekedett. A legfontosabb 
kérdés, amely sikeres megv|laszol|sa létfontoss|gú az itt élők sz|ma az: „hogyan tudnak a 
régió lakóközösségei és v|llalkoz|sai növekedni és fejlődni, hogy egyidejűleg megőrizzék a 
régió legfontosabb gazdas|gi értékét: a jó minőségű környezetet”. A v|lasz a szoros kooper|-
cióban rejlik: a régi és új kapcsolatokat meg kell teremteni az itt élő közösségek között, ame-
lyek segítségével gazdas|gilag együtt tudnak működni, s a vidéki és v|rosi kooper|ciót hosszú 
t|vra ki tudj|k fejleszteni. A stratégiai gondolkod|s elengedhetetlen a régió sz|m|ra. A térség 
nagyobb v|rosai: Billings, Bozeman, Idaho Falls, Pocatello, Jackson. E térségben élők jövedel-
me a 80-s években 16%-kal, a 90-es években 44%-kal, míg 2000-tôl 2004-ig újabb 41%-kal 
nőtt. Ezzel a Szikl|s-hegység régiója az orsz|g egyik leggyorsabban fejlődő területévé v|lt. 
 
A térséget a jövő kihív|saira a következő stratégiai döntésekkel kív|nt|k felkészíteni: 
 

• A hosszú t|vú gazdas|gi jólétet a kulcsfontoss|gú előnyök megőrzésével (pl. a jó minő-
ségű környezet és közösségek) tudj|k elérni. 

• A fokozatosan öregedő népesség növekedő odafigyelést igényel az egészségügy, a la-
k|sügy, a közlekedés stb. terén. 

• A gazdas|gi növekedés hangsúly|t a jó minőségű lakóközösségekre, munkaerőre és 
környezetre kell összpontosítani. 

• A munkaerő piac résztvevőit fel kell készíteni az új helyzetre jó minőségű, jól finanszí-
rozott, életre-szóló, adapt|lható és az adott munkakörhöz való képzéssel. 

• A közlekedést jobban |tgondoltan, régióra koordin|lva és költséghatékonyan kell fej-
leszteni. 

• A vidéki és v|rosi közösségeknek pedig partnerként mindkét fél sz|m|ra hasznosan 
kell együttműködnie. 
 
A stratégiai döntések következtében a hangsúly a kisebb v|llalkoz|sok felé mozdult el. 

Ezeket kulcsfontoss|gú kisebb csoportokban kell fejleszteni. 
 
Billings, a térség legnagyobb települése, melynek |tgondolt fejlesztése az egyik legfon-

tosabb feladat a régióban. A v|rostervezőknek nagy hangsúlyt kell fektetniük Billings termé-
szeti környezetének megóv|s|ra, amelyet egyidejűleg a v|ros lakói sz|m|ra élvezhetőbbé kell 
tenni. A helyi közösségeknek a helyi v|llalkoz|sokhoz hasonlóan igazodniuk kell a megv|lto-
zott körülményekhez: „tanuló közösségekké” kell v|lniuk, hogy lépést tudjanak tartani a v|l-
tozó vil|ggal. A kis régióknak nem szabad a nagyobb régiók fejlesztési stratégi|it kritika nél-
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kül |tvenniük, hanem meg kell vizsg|lniuk, hogy a fejlesztés péld|i közül melyek alkalmazha-
tóak az ő esetükben.  

 
Swanson úr ezut|n az orsz|g t|gabb, nyugati felére koncentr|lva mutatta be, hogy a 

növekedés nemcsak a kisebb térséget érintette. Az orsz|g nyugati felén élő népesség mozg|-
s|ra az utóbbi évtizedben legink|bb az jellemző, hogy a Szikl|s-hegység nyugati régióban erős 
a lakoss|gsz|m növekedése, míg az orsz|g középső részén fekvő, síks|gi területeken a legna-
gyobb a csökkenés. A gazdas|gi fejlődés egyik legfontosabb eleme az egész Szikl|s-hegység 
régióban az emberi erőforr|s fejlesztése. Ezért a felnőttoktat|s fejlesztése kulcsfontoss|gú 
szerepet kap. 
 
Így: 

• A munkaerő fejlesztését helyben kell elvégezni. 
• A munkaerő képzését, s |ltal|noss|gban az oktat|st, a v|llalkoz|soknak nyújtott tech-

nikai és pénzügyi segítséget, a marketingot, az infrastruktúra fejlesztését és a t|rsada-
lom fejlesztésének m|s aspektusait minden esetben össze kell egyeztetni egym|ssal. 

• A munkaerő fejlesztését a helyi igényekre és a helyi v|llalkoz|sok lehetőségeire kell 
alapozni, teh|t stratégiailag alaposan kidolgozni. 

• Mivel a gazdas|g folyamatosan fejlődik és v|ltozik, ezért a munkaerőpiac fejlesztését is 
ehhez kell igazítani: előre kell tekinteni, hogy merre mutat a fejlődés, s azt kell követni 
a kidolgozott képzésekkel is. 

• Mivel a v|ltoz|s folyamatos, így a munkaerőképzésnek is az életen |t tartó form|t kell 
követnie. 

• Mivel a képzésben a munk|val egyidejűleg vesz részt a dolgozó, így annak helyileg is 
közel kell lenni a munkahelyhez. 

• S nem utolsó sorban, a sikeres képzésnek jól finanszírozottnak és jó minőségnek kell 
lennie. 
 
Egyeteme ezeknek a feladatoknak a sikeres elvégzésében segíti a Szikl|s-hegység nyu-

gati térségében fekvő települések közösségeit. 
 
 
 Aj|nlom az érdeklődők figyelmébe a konferenci|t szervező PASCAL szervezet honlap-
j|t: http://www.obs-pascal.com/ 
A beszámoló elhangzott a Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület 2008. június 25-i ke-
rekasztal-beszélgetésén, Budapesten. 
 

*** 
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