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Bevezetés 
 

A kutatás oktatás-módszertani jellegű, a problémamegoldó képesség fejlesztésére fókuszál.  

A problémamegoldásra és így a problémamegoldás fejlesztésére különösen alkalmasak a 

logikai nyelvek (pl. a Prolog), amelyek szabályok és tények alapján dolgoznak. Ezek a 

nyelvek a legfontosabb eszközei a mesterséges intelligenciát alkalmazó programozásnak és a 

szakértői rendszereknek is. 

Kutatásom során a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére olyan hasznos 

esettanulmányokat, intelligens oktatási segédanyagokat készítettem, amelyek különféle 

természettudományos problémákat (pl.: az elemek elektronszerkezete, az elemek kötéstípusai, 

stb.) oldanak meg Prolog logikai programnyelv segítségével. Ezeknek a feladatoknak a 

„hagyományos” megoldása természetes intelligenciát igényel, melyet a kutatásom során egy 

logikai programozási nyelv segítségével oldottam meg. 

A konkrét problémák számítógépes megoldása jó alapot nyújt a logikai nyelvek (pl. a Prolog) 

oktatásának módszertani kérdéseihez is, így a mesterséges intelligencia elemekkel támogatott 

programozás oktatását egy hatékony eszközzel tudom segíteni. 

 

A témaválasztás indoklása 
 

A logikus gondolkodás tisztelete és szeretete számomra mindig nagyon fontos volt. A sakk, 

valamint a matematika fejlesztő hatását a problémamegoldó képesség fejlesztésében saját 

példámon is megtapasztaltam. Az egyetemi informatikai tanulmányaim során találkoztam 

először a Prolog logikai programozási nyelvvel, amelynek különös gondolkodásmódja nagyon 

felkeltette az érdeklődésemet. 
 

2001-től oktatok Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskolán a Gazdaságmatematika és 

Informatika Tanszék oktatójaként. Az alapozó informatikai tárgyak mellett adatbáziskezelést 

és különböző programozási nyelveket tanítok. 2008 tavaszától Mesterséges intelligencia 

fakultatív tantárgyat is oktatok. A kurzus során a hallgatók a mesterséges intelligencia 

tárgyköre mellett megismerhetik a szakértői rendszereket, betekintést nyerhetnek a 

robotikába, valamint a logikai programozással ismerkedhetnek meg. A tantárgy oktatása során 

bevezetésre kerültek a kutatásom során elért eredmények. A hallgatókkal speciális szakértői 

rendszereket fejlesztettünk a Prolog nyelv segítségével. Ezek az esettanulmányok nagyon 

hasznosnak bizonyultak a hallgatók problémamegoldó képességének a fejlesztésére. 
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A Károly Róbert Főiskolán bekapcsolódtam a távoktatásos képzésbe. A távoktatás 

módszertani kérdéseit így közvetlenül is tudtam vizsgálni. Az E-learning szerteágazó 

módszertani fejlesztési lehetőségei felkeltették érdeklődésemet. Kollégámmal, Mucsics F. 

Lászlóval 2010-ben megalapítottuk a Károly Róbert Főiskolán az E-Learning Módszertani 

Egységet (ELME), melynek fő feladatai közé tartozik a főiskola e-learning-es kurzusainak 

megvalósítása, támogatása, e-learning-es projektek kivitelezése, valamint a kollégáink részére 

szakmai tanácsadás. 

 

A kutatási téma előzményei 
 

1. Rendszeresen részt vettem különböző informatikai oktatás-módszertani, e-learning, 

illetve mesterséges intelligencia szakmai konferenciákon (Informatika 

Szakmódszertani Konferencia – INFODIDACT, Informatika a felsőoktatásban – IF, 

Matematikát, fizikát és informatikát oktatók konferenciája – MAFIOK, 

MOODLEMOOT konferencia, Intelligens Rendszerek – Fiatal Kutatók Szimpóziuma 

– IRFIX). 

2. Gyöngyösön, Heves megyében 2004 óta minden évben készítem a Megyei 

Számítástechnika Alkalmazói Verseny, valamint a Városi Számítástechnika 

Alkalmazói Verseny versenyfeladatait, illetve ellátom a zsűri elnöki teendőit. Ennek 

során közvetlen tapasztalatokat szereztem a középiskolás diákok informatikai 

tudásáról, problémamegoldó képességéről. Az iskolákkal való aktív közreműködés 

eredményeként számos középiskola informatikai munkaközösségével sikerült jó 

kapcsolatokat kialakítanom. 

3. A Károly Róbert Főiskolán bekapcsolódtam a hallgatók távoktatásos képzésébe. 

Mindig foglalkoztatott, hogy milyen módon lehetne fejleszteni ezt a képzést. 

Módszertani vizsgálódásokat folytattam a hatékonyabbá tétel érdekében. 

4. Oktatói munkám során évről évre azt tapasztaltam, hogy az újabb és újabb hallgatói 

generációk, mind a középiskolákban, mind pedig a felsőoktatásban egyre kevésbé 

preferálják a természettudományos tárgyakat. Különösen érdekelt, hogy hogyan, 

milyen formában lehetne motiválni, érdeklődésüket felkelteni ezen tárgyak iránt. 
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Célkitűzések 
 

1. A természettudományos tárgyak népszerűsítése olyan intelligens oktatási 

segédanyagok elkészítésével, amelyek segítségével a természeti törvények 

könnyebben tanulhatókká válhatnak. 

2. Olyan e-learning-ben támogatott kurzusokat kialakítani, amelyek segítségével a 

Mesterséges intelligencia, a Logikai programozás hatékonyabban 

taníthatóvá/tanulhatóvá válik. Olyan tanulók számára elérhetővé, könnyen 

befogadhatóvá tenni a logikai programozást, akik korábban sohasem gondolták, hogy 

képesek lesznek ilyet tanulni. 

3. A távoktatás számára olyan módszertani ajánlásokat tenni az új technológiai 

vívmányok (e-learning, web 2.0) segítségével, amelyekkel hatékonyabbá lehet tenni az 

eddigi oktatási/tanulási folyamatokat. 

4. A tanulók problémamegoldó képességének fejlesztése logikai programozás 

oktatásával, blended learning elrendezésben. Pedagógiai kísérlet végzése a hatás 

mértékének a mérésére. 

 

Az alkalmazott módszerek 
 

1. Intelligens oktatási segédanyagok készítése logikai programozás használatával, 

amelyek segítségével a természeti törvények könnyebben tanulhatókká válhatnak. 

Ezek a segédanyagok alapját képezhetik a szakértői rendszereknek. 

2. Összetett kétcsoportos pedagógiai kísérlet végrehajtása három gyöngyösi oktatási 

intézményben (Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskola, 

József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Károly Róbert Főiskola).  

A kísérlet során a bementi és kimeneti tesztek eredményeinek statisztikai elemzése 

SPSS programcsomaggal. 

3. A Mesterségees intelligencia, valamint Logikai programozás tantárgyak e-learning-es 

tananyagainak kifejlesztése és megvalósítása a Károly Róbert Főiskolán. 

4. A Logikai programozás kurzus kifejlesztése, illetve pedagógiai kísérlet formájában 

bevezetése a középiskolai oktatás számára. 
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A dolgozat tézisei 
 

1.tézis: A problémamegoldó gondolkodás hatékonyan fejleszthető a 

logikai programozás oktatásával. 
 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése nagyon fontos feladat minden oktatási szinten. 

A problémamegoldás fejlesztésére alkalmas eszközöknek bizonyulnak a logikai nyelvek (pl. a 

Prolog), amelyek szabályok és tények alapján dolgoznak. Ezek a nyelvek fontos eszközei a 

mesterséges intelligenciát alkalmazó programozásnak, valamint a szakértői rendszereknek is. 

Az állítás bizonyítására összetett kétcsoportos pedagógiai kísérletet végeztem három 

gyöngyösi oktatási intézményben (Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági 

Középiskola, József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Károly Róbert 

Főiskola). Mindegyik intézményben volt egy kísérleti csoport, valamint egy kontroll csoport. 

Az alábbi táblázat mutatja a kísérletben résztvevő csoport-létszámokat: 

 

 

Helyszín Kísérleti 
csoport (fő) 

Kontroll 
csoport (fő) 

Összesen 
(fő) 

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki 
és Közgazdasági Középiskola 26 35 61 

József Attila Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 23 38 61 

Károly Róbert Főiskola 29 38 67 

Összesen (fő): 78 111 189 
 

A kísérleti csoportokat heti két órában oktattam 11 héten keresztül 2011.szeptember 5. és 

2011.november 18. között. 

A kurzusokat e-learning rendszerrel támogattam, a http://patronus.karolyrobert.hu portálon 

elérhetővé tettem minden kísérleti csoportbeli tag számára a Logikai programozás kurzust. 

A kurzus elején és a kurzus végén feladatsorokat (bemeneti és kimeneti teszt) oldattam meg 

mind a három helyszínen, mindegyik csoporttal. A bemeneti és a kimeneti tesztek 

eredményeit statisztikailag elemeztem SPSS programcsomag segítségével. Mindhárom 

helyszínen a kísérleti csoportok jobban teljesítettek a kontroll csoportoknál. A két 

középiskolai helyszínen szignifikáns különbséget mértem az eredményekben.  



 5 

A harmadik helyszínen (a Főiskolán) is tapasztaltam a kurzus jótékony hatását, de itt 

szignifikáns különbséget nem lehetett kimutatni a kísérleti és a kontroll csoport között. 

A három helyszín összesített eredményei között ugyancsak szignifikáns különbség volt 

megfigyelhető a kísérleti csoportok javára, ezért úgy vélem, hogy ezzel sikerült bizonyítanom 

a logikai programozás jótékony hatását a problémamegoldó képesség javításában. 

 

2.tézis: A mesterséges intelligencia, valamint a logikai programozás 

oktatását célszerű e-learning rendszerrel támogatni, különösen 

nem-informatikus tanulók oktatása esetén. 
 

A Mesterséges intelligencia szabadon választható C tárgy a Károly Róbert Főiskolán.  

A nappali tagozaton heti 2 órában ismerkedhetnek meg hallgatóink a mesterséges intelligencia 

tárgykörével, legfontosabb területeivel. Tanulóink betekintést nyerhetnek a robotikába, 

megismerhetik a ma létező legkorszerűbb robotokat, fejlesztésük motivációit, problémáit. 

Ezen túl a szakértői rendszerek építésének, kialakításának a munkafolyamatába is 

bepillanthatnak, valamint a logikai programozással, mint a legmagasabb szintű 

programozással, is megismerkedhetnek. 

 

A Logikai programozás kurzus is szabadon választható C tárgy, melynek célja a hallgatók 

problémamegoldó képességének a fejlesztése. A tárgy oktatása során célként tűzi ki, hogy 

megismertesse a hallgatót a deklaratív programozás rejtelmeivel a Prolog programnyelv 

segítségével. A kurzus ismerteti a Prolog nyelv elméleti alapjait, valamint a gyakorlati 

programozást, gyakorlati feladatok megoldását. A kurzus során feladattípus-orientált 

programozás-tanítási módszerrel oktatom a programozást. Emellett alkalmazom a mintapélda 

alapján való módszert is az esettanulmányok bemutatása, illetve a nagyszámú feladat 

megoldása során. Mivel a logikai programozás ismereteinek az elsajátítása nem egyszerű 

feladat, ezért különösen fontosnak tartom a leckéknek programozott oktatásként való 

feldolgozását.  

A blended learning elrendezés főbb elemei: 

 a leckék a programozott oktatás módszertana szerint készültek, 

 saját készítésű videók segítik a szoftver-használatot, 

 tudásellenőrző tesztek találhatóak a főbb témák után, 

 fórumok, on-line fogadóórák használata teszi élővé a kapcsolatot, a kurzust. 
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3.tézis: A távoktatás hatékonysága e-learning rendszerben, a 
konstruktivista pedagógia, valamint a programozott oktatás 

módszereivel jelentősen növelhető. 
 

A távoktatási forma arányaiban is és a hallgatók létszámát tekintve is visszaszorulóban van 

hazánkban, napjainkban. A háztartások info-kommunikációs eszközellátottságát vizsgálva 

azonban észrevehetjük, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően napjainkban nagyon 

komoly lehetőség van a távoktatási oktatási formák működtetésére e-learning segítségével. 
 

Mára az a paradox helyzet alakult ki, hogy pont akkorra csökken le a hallgatók jelentkezési 

száma, felvétele a távoktatási formákra, amikor a legegyszerűbb lenne kivitelezni ezt a 

képzési formát. Ezért gondolom azt, hogy az e-learning segítségével a magyar felsőoktatásban 

újra a távoktatási formák bővülését fogjuk tapasztalni. 
 

A távoktatásban jelentős szerepe van a távirányításnak. A tanulás közvetett irányítására, a 

tanulók egyéni tanulására az egyik legjobb módszer a programozott oktatás. A megfelelő 

programozott tananyagok ugyanis nagyon hasznos visszacsatolást is tartalmaznak a tanulás 

folyamán. 
 

A programozott oktatási formák előnyeit, hátrányait megvizsgálva kijelenthető, hogy a 

programozott oktatás nagyon alkalmas a bonyolultabb ismeretek egyszerű lépésekben való 

feldolgozására, az egyszerű feladatok (rutinfeladatok) betanítására, az elsajátított ismeretek 

számonkérésére. Kifejezetten hatékony a hiányos előképzettséggel rendelkező hallgatók 

szintrehozásában, valamint a nagy létszámú hallgatói csoportok oktatásának gazdaságos 

megvalósítására. 
 

Ismerni kell azonban a programozott oktatás hátrányait is, mivel ez sem kizárólagos módszer. 

A hátrányai kiküszöbölésében azonban segítenek az e-learning rendszerek (pl.: a Moodle), 

melyek hatékonyan támogatják a konstruktivista pedagógiát. 
 

Az e-learning rendszerek (pl.: a Moodle) számos, konstruktivista pedagógiát támogató 

eszköze között ki kell emelni a fórum, wiki, fogalomtár, adatbázis, üzenetküldés 

lehetőségeket, melyek segítségével hatékony lehet a tudásmegosztás, valamint a 

tapasztalatcsere. 
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Az e-learning rendszerekben a konstruktivista pedagógia, valamint a multimédiás lehetőségek 

gazdag választéka lehetővé teszi a pedagógus aktív közreműködését, a tudásmegosztást és a 

tapasztalatcserét, melyek fokozzák a tanulók intellektuális aktivitását, kreatív gondolkodást 

igényelnek, ezáltal a gondolati merevség, és az egyirányúság is jelentősen lecsökken a 

tanítási-tanulási folyamatban. 

 

Vizsgálódásaim alapján a programozott oktatás módszerét ajánlom e-learning környezetben, a 

konstruktivista pedagógia alkalmazásával, a távoktatási képzési forma hatékonyságának és 

népszerűségének a növelésére. A programozott oktatás hiányosságait e-learning segítségével 

kezelhetőnek tartom, ezért mindenképpen szorgalmazom ennek használatát. 

 

 

4.tézis: A természeti törvények szabályszerűségeinek oktatásakor a 
szabályalapú szakértői rendszerek készítése indokolt, különösen 

a tanulókkal közös munkával. 
 

Intelligens tananyagokkal a természettudományos képzésben növelni lehet a tanulók 

motivációját. 
 

Dolgozatomban bemutatok egy olyan intelligens tananyagot, melyet a kémia oktatásában 

nagyon jól lehet hasznosítani. Az elkészült intelligens segédanyag az elemek tulajdonságait 

(elektronszerkezet, oxidációs számok, elektronegativitás) rendszerezi, s alkot ezen 

szabályokból és tényekből egy szabályalapú rendszert.  
 

Az intelligens oktatási segédanyagok legnagyobb erénye abban rejlik, hogy arra ösztönzi a 

tanulókat, hogy ők is készítsenek ilyen szabályalapú rendszereket.  
 

A cél a tudásanyag olyan ábrázolása, hogy egyrészt megoldja a kitűzött feladatokat, másrészt 

a tanulók számára is könnyen megérthető, illetve elkészíthető legyen. Azt gondolom, hogy a 

tananyag legnagyobb erénye abban rejlik, hogy ösztönzi a tanulókat szabályalapú rendszerek 

készítésére. Vagyis próbálják meg a tudásanyagot megfelelő formába önteni, majd értelmes 

kérdések után hasznos következtetésekre jutni. Ennek segítségével pedig az egyik 

legfontosabb oktatási cél érhető el, vagyis a tanulók problémamegoldó képessége válik 

fejleszthetővé. 
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