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Eszényí józscf ómagy, főiskolai adjunktus:

A SZOCIOLÓGIA OKTATÁS NÉHÁNY TAPASZTALATA 

A KILLIÁN GYURGY REPULÚ MŰSZAKI FŐISKOLÁN

A szociológiát a szakmai tárgyakhoz, de más társatíalontudumányi 

kurzusoknuz képest is viszonylag alacsony óraszámban oktatjuk. Ezért az 

itatás tematikája és programja meglehetősen sűrített, következésképpen 

az oktatás menete igen intenzív. Ez a tény két dolgot tak3r. Egyrészt a 

szociológia tárgyöói tartott előadások és szemináriumok átfogó, integ

ráló jellegűek, azaz csupán a leyalapvetooc tényeket és összefüggéseket 

tartalmazzák. Másrészt hangsúlyos szerep Jut a hallgatók önképzésének. 

Csak intenzív egyéni tanulással lehet - az adott lehetőségeknez mérten 

- teljes a szociológiai ismeretek elsajátítása.

A hallgatók a 30 órás kurzus íulyamán sok és fontos ismeretet sze

reznek a társadalom rétegződéséről, a társadalmi mobilitásról, a korai 

és felnőttkori szocializációról, csoportelméleti kérdésekről. Megismer

kednek olyan alapfogalmakkal, mint érdek, érték, szükséglet, előítélet, 

attitűd, életmód és végül, ce nem utolsó sorban, a katonai szervezet sa

játosságait is érintik. Teljesen hiányoznak azonban a tematikából a szo

cializáció folyamatának zavarai és ennek ukai, a deviancia megjelenési 

fonnál, a hadsereg natása a devianciára. A mai magyar társadalom hely

zetképéhez szorosan hozzátartozik - véleményünk szerint - a társadalmi 

beilleszkedési zavar** helyzete, tentíciái, a kutatások iránya és eredmé

nyei, a társadalom - ás persze abban a haosereg - erőfeszítései e jelen

ségek csökkentése érdekében.

Szükségesnek látjuk a tematika bővítését cég a következő tótóxkal:

- Nevelésszociológia;

- Családszociológia;

- Ifjúságszociológia.
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A szociológia empirikus tudomány, legalábbis benne rencfcívűl szo

ros kapcsolatban van az empíria és az elmélet. Ez azt ereűmónyezi, hogy 

a szociológiai kutatások révén a tdrsacalonról, a társadalmi folyamatuk

ról és jelenségekről szerzett friss ismeretek kerülnek be az oktatásba. 

Ez a tény egyrészt nehezebbé teszi, másrészt megkönnyíti a szociológiai 

ismeretek elsajátítását. A "szociológiai tudás" nehézségét sz jelenti, 

hogy éppen az aktuális, a "napi" tudományos uretíménye<rc támaszkodva a 

szociológia nem minden esetben operálhat kidolgozott, megalapozott és 

leülepedett, hosszú távú elméletekkel. A más társadalomtudományi tár

gyakból elsajátított elméletekbe -, amelyek többnyire történeti - társa

dalmi, illetve természeti-társadalmi jellegűek, következésképpen globá

lis eiröeri és társadalmi kérdésekről szólnak - gyakran nehezen illeszt

hetők a mindennapi társadalom aktuálisan kunkrét jelenségei, tényei, t- 

zért (is) van az, hogy a szociológia eszköztáréban elsősorban közép-, 

illetve rövid távú elméletek találhatók.

Éppen a konkrét társadalmi gya<orlathoz való kötöttség miatt, 3 

saját tapasztalatok, élmények, a mindennapi tucat ísmereteleaei révén 

könnyebb eligazodni a szociológia által felvetett tudományos problémák

ban. A szociológiának többnyire alacsonyabb az absztrakciós szintje,mint 

más társacalumtudományoknak. A mindennapok világában mozgó, minimális 

érdeklődési szinttel és rendszerező képességgel rendelkező ember eleve 

meglehetősen biztos ismeretbázist tutfiat magáénak, amely alapul szolgál

hat tuGvir-ányos rendező elvek szerint szervezett ismeretek viszonylag 

problóoamcntes elsajátitusához.

Az xtatás folyamán az érdeklődés szintje azt mutatta, hogy sike

rült felismertetni annak fontosságát, hogy a szociológiai ismeretek el

sajátításával ulyan konkrét, viszonylag Könnyen kezelhető eszköztár bir

tokába juthatnak, scinck segítségével íelacataík végrehajtásának ered

ményességét fokozni lehet. Kedvező hatással volt az oktatásra az elmúlt 

időszak politikai aktivitása össztársadalmi szinten, ami segítette a 

hallgatók probléaaérzékenységének fokozódását, vitakedvét, különösen a 

társadalmi struktúra vagy az intézményrendszer kérdéseinek tárgyalása
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sorún. Nagy érdeklődést tanúsítottak a politikai intézaényrendszer *ú- 

kcdésének általános törvényszerűségei iránt a tapasztalatok feldolgozá

sakor.

Az új képzési rendszerben a szociológia a negyedik félévoen ka

pott Helyet. A tananyag oktatását és elsajátíttatását ez nem kis mérték

űén nehezítette azáltal, hogy kevésbé lenetett támaszkodni a társadalom- 

tudományi tárgyak ismeretanyagára.

A szociológia, mint minőén más szaxciszciplina, sajátos kategória

rendszerrel rendelkezik. A szociológiai "terminus tecnnikus"-cí< a közna

pi nyelvben is egyre gyakrabban és egyre szélesebb körűen fortéinak eló. 

Ez megteremti annak esélyét, nugy a hallgatók már a szociológia tantárgy 

oktatása előtt bizonyos jártasságra tegyenek szert e szákkátegóriák ér

telmezésében és nasználatáöon. Az oktatás során általáDön nem okoz gon

dot olyan fogalmuk .;egár ttíse, mint pl. "hátrányba nelyzet", "legitimá

ció", "tömegkaanunikácló", "manifeszt", ' i. t„na" a. j., .'iszen szék és 

más kategóriák köznapi nyelvocn, ce miocen-ekelött a zsurnalisztika nyclv- 

nasznáiatában egyre gyakrabban fordulna* eló.

Szemináriumokon a legfrissebö szakcikxekcöl vitaindító Hallgatói 

referátumok kerültek oemutatásra, ..elyex jól szolgálták a hallgatók ak

tivizálását ős az új tudományos ereúráiyck beépítését a tananyagoa.

Az c-j-acások;Illetve szemináriumukra szemléltetés céljából 

aincíg elkészítettük a logújaob kutatások számszerűsített tényeit táb

lázatoson, írásvetítő fóliákra. Ezek bemutatásával, magyarázatával ta

nulják meg a hallgatók a statisztikai adatukban rejlő releváns össze

függések ás tendenciák felismerését.

A tananyag befogadásának mércéje a beszámolódon nyújtott telje

sítmény. Jól nyomon követkenetö transzfer hatás azon hallgatók esetében, 

akik az előző nároo félév alatt a társadalomtudományi tárgyakból jó e- 

rcoményeket értek el. körükben a szociológia kedvelt és elfogadott. Ö*



már a kurzus során minden kétséget kizáróan bizonyítják szociológiai is

mereteik magas színvonalát, összegzi) és rendszerező képességük kvalitá

sait. Ezen hallgatóknak megajánlottuk a Oeszámolót, niszen szátaukra a 

beszámoló elvesztette funkcióját.

A beszámolón mutatott felkészültség fontos ismérve, nogy a tárgy

szerű tudás mellett milyen mértékben és milyen mélységben képes szocio

lógiai goneolkocáaaócJro a vizsgázó. Az ilyen típusú szemlélet kialakítá

sa a szociológia itatásának egyik legfontosabb feladata.

A tapasztalati azt mutatják, hogy a hallgatók tbbCsé&ánek nem u- 

kuz gondot a szociológia beszámolóra való felkészülés, illetve az elsa

játított ismeretekből való beszámolás.

A tanuláshoz való hozzáállást kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a 

végső számonkérés ("csak" beszámoló) hártnfokozató értékelést kap, és ez 

nem számít be a tanulmányi átlagba. Negatív hatású az a tény is, hogy e 

tantárgyból nem írható szakdulgozat, pedig sok érdeklődést kiváltó té

maajánlatunk lenne, ős a hallgatók részéről is több ilyen irányú kérés 

érkezett.

A jelenleg alkalmazott tankönyv egyes elemei elavultak, így csak 

a folyamatos korrekciókkal alkalmas a hallgatók önképzésének alapjaként. 

Szükséges lenne új tankönyv írása és kibocsátása, a fentebb leírt tema

tikai javaslatok figyelembevételével.

Szükségesnek látjuk továbbá az óraszám növelését és a beszámoló 

helyett kollokviumi számonkérési forma bevezetését.


