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A statisztika, mint a diplomások általános műveltségének része 

 

A digitalizáció és globlalizáció, valamint az adatrobbanás korszakában megváltozik a tudás 

természete. A 19. században kialakult felfogás szerint a tudás racionális, mindent átfogó, a 

jelenségek lineárisak, előre láthatóak, mérhetőek, az összefüggések kontextustól függetlenek és 

koherensek, az egész a részek összessége. A 21. század elejére ezek az alapelvek elvesztik 

relevanciájukat. Az új szemlélet szerint a világ nem írhatók le pusztán oksági összefüggésekkel, 

matematikai képletekkel, mivel az ilyen módon nem kezelhető érzelmek, értékek, a kontextusok 

döntő szerepet játszanak.  

A tudásszemlélet ilyen átalakulása következtében a tanár szerepe is átlényegül. A tudás átadása 

helyett elsősorban az a feladat vár rá, hogy segítse a hallgatókat eligazodni az őket bombázó 

döbbenetes információ tömegben. A szelektálás, az új ismereteknek a meglévő tudásba való 

beépítése, a jelenségek komplexitásának megértése a kifejlesztendő képességek. Mindebben a 

statisztikai ismereteknek alapvető jelentőségük van. Erről kell meggyőzni a hallgatókat. 

A statisztika tantárgyak megszerettetéséhez hozzájárulhat, ha a hangsúly magukra az adatokra 

kerül. Jelenleg a statisztika alapozó tantárgyak az idő és az energia döntő részét az elemzési 

módszerekre fordítják, a kurzus elején csak kis teret kapnak az adatokra vonatkozó ismeretek. 

Miközben a hallgatók a napi gyakorlatban közvetlenül az adatokkal szembesülnek, azok között 

próbálnak eligazodni. A statisztika tantárgyakban tehát lényegesen nagyobb figyelmet kellene 

fordítani az adatok „születésére”, az adatgyűjtési módszerekre, az adatok természetére, a 

reprezentativitás kérdésére stb. Az elemzési módszereket ennek birtokában lehet megindokolni, 

„érdekessé” tenni. Ha a hallgatók számára evidencia a jelenségek komplex volta, akkor 

érthetőbbek lesznek számukra az egyre bonyolultabb elemzési módszerek, mutatók.  

Minden képzési területre igaz, hogy a tudás megszerzéséhez, a jelenségek megértéséhez előbb-

utóbb szükség van statisztikai adatokra (a tanulmányok során és a munkahelyi gyakorlatban 

egyaránt). El kell tehát igazodni a nagy statisztikai adatbázisok, a rendszeres statisztikai 

kiadványok világában a saját szakterületük vonatkozásában. A globalizáció korszakában 

mindez nemzetközi szemléletben is megjelenik, tehát jól kell mozogni ezen a színtéren, és 

érteni kell az összehasonlíthatóság legalább elemi összefüggéseit.  

Mindennek elsajátítása konkrét példákon végzett feladatokkal történik, amelyhez célszerű egy-

két olyan témát választani, amelyek közel állnak a hallgatók érdeklődéséhez és általában is a 

társadalmi viták középpontjában állnak, majd végig ezeken bemutatni az adatgyűjtési, közlési 

és elemzési módszereket. A felsőoktatás jövőjéről, az egyetem küldetéséről szóló viták ma már 

eljutottak odáig, hogy a felsőoktatásnak fel kell vállalnia, hogy a világot sújtó válságok 

megoldásának motorja legyen. Ez a feladat hatja át az oktatás és a kutatás folyamatát, tartalmát, 

ami nemcsak a szaktárgyak keretében érinti meg a hallgatókat, hanem az egyetem működésének 



 
 

egészében. A „harmadik misszió” ilyen kibővített értelmezésében a környező társadalom (a 

lokális tér) gondjainak megoldásában közvetlenül, akár konkrét akciókkal is részt vesznek a 

tanárok és a hallgatók. A statisztika oktatásában célszerű egy-két olyan témát kiválasztani, 

amely a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, és a kurzus egészében ezekre alapozni az 

illusztrációt. Figyelemre méltó szakmai orgánumok szerint az Európai Felsőoktatási Térségben 

a következő évtized kiemelt feladata a környezetvédelem és a társadalmi egyenlőtlenségek 

témájának beépítése a felsőoktatási intézmények tanterveibe és tevékenységébe. Két valóban 

komplex témáról van szó, amelyek alkalmasak lehetnek sokféle megközelítésben bemutatni a 

statisztikai módszereket.     


