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A magyar oktatási rendszerrel kapcsolatban gyakran felmerül az a 
vélemény, hogy:  
• a tanítási-tanulási folyamat során túl sok lexikális ismeretet közvetít, kér 

számon, ugyanakkor a tanultak megértésére kevesebb időt fordít, 
• a tudás felhasználásának, alkalmazásának formáit gyakran elhanyagolja. 
 

Ilyen és ehhez hasonló negatív értékelések a szülők, a diákok, a 
hallgatók és gyakran a tanárok részéről is felmerülnek. Az erre adott egyik 
reakció a diáktüntetéseken is elhangzó jellemző vélemény alapján jól 
körvonalazható: ”…a középiskolások …szeretnék, ha az oktatás a később is 
hasznosítható tudásanyagra koncentrálna, fontos ismereteket adna 
tovább. A lexikális tudás számonkérése mellett elmarad az összefüggések 
fontossága: gondolkodni nem, csak magolni tanulnak…” . 

A PISA vizsgálatok eredményei is ezt erősítik meg: csökkenő 
természettudományos tudás, a megszerzett tudás felhasználásának 
nehézségei (lásd PISA, 2012 Összefoglaló jelentés, 2013; PISA, 2015 
Összefoglaló jelentés, 2016). 

Jelzésértékűek azok a tanmenetek is, ahol a tanárok 20-30 ismeretközlő 
óra után 1-2 gyakorló órát építenek be, majd következik az ellenőrzés: 
dolgozat, felelések. Ekkor fokozottan jelentkezik a diákoknál a szorongás, 
félelem és a kudarc. 

Az órák megfigyelése is sok esetben jelezte, hogy a tanórák 
módszertani repertoárja szegényes. Jellemzőek a direkt közlő 
módszereket alkalmazó tanárok, kevés kétoldalú kommunikációval és 
hiányos szemléltetéssel. Közben a diákok egyetlen tevékenysége a 
„figyelés”, füzetvezetés (1. ábra). 
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Ábra 1. Szakmai tanórák módszertani szempontú megfigyelése  
(30 tanóra arányai) 

 
 

A probléma egy másik dokumentált forrása a felsőoktatás Képzési és 
Kimeneti Követelményeinek (KKK1) deskriptor leírásaiban található. 
Szövegbányászati módszerekkel elvégzett elemzések azt jelzik (Nagy, 
2017, 2018), hogy a felsőoktatás sok képzési területén és szakján még 
ma is sokszor a lexikális tudás közvetítését tekintik meghatározó 
feladatnak. Kevés a megértésre utaló elvárás, a képességek fejlesztése 
alig haladja meg az ismeretközvetítés arányait (lásd a nyilakkal jelölt 
oszlopokat). A 2. ábrán a KKK/2018 alap- és mesterképzés tudás és 
képesség deskriptorainak 80 legnagyobb tf2 mutatóval rendelkező 
kifejezése látható. 
 
  

                                                 
1 18/2016 EMMI rendelet 
2 tf mutató: term frequency (a vizsgált kifejezés gyakorisága az adott dokumentumban 
osztva a dokumentumban található összes kifejezés darabszámával – a kör mérete 
arányos a tf értékkel) 
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Ábra 2. KKK alap- és mesterképzés tudás, képesség leírásainak  
80 legnagyobb tf értékű kifejezése 

 
 

A vizsgálat nem a tanár-tanítóképzés KKK-it vizsgálta, de például a 
mérnöktanár szakos hallgatók esetében a kredittartalom többsége nem 
pedagógiai tárgyakból tevődik össze. A felsőoktatás szakmai alapozó és 
specializációs tárgyainak közvetítési módszerei egyértelműen hatással 
vannak a hallgatók későbbi módszertani megoldásaira. Ezek különösen az 
első néhány tanítási gyakorlaton okoznak problémát a tanárjelöltnek és a 
diákoknak. A hallgató sztereotip (felszínes, általánosító) döntéseket hoz, 
azaz a felsőoktatási tapasztalatai alapján egy az egyben próbál meg 
átvenni korábban tapasztalt felsőoktatási megoldásokat, módszereket, 
tartalmakat. Ennek gyakran kudarc lesz az eredménye. 

Ebben a tanulmányban a mérnöktanárképzés módszertan, 
kutatásmetodika, pedagógiai értékelés, e-learning tárgyaiban, majd 
később a pedagógiai gyakorlatok során a szakmai középfokú képzésben is 
alkalmazható modellezési, szimulációs megoldásokat (szoftvereket) 
mutatunk be. 

 
Modellezés, szimuláció, szoftverek 
 
A tanítási-tanulási folyamat módszertani megoldásai gyakran igényelnek 
speciális szemléltetési eljárásokat. Ezek gyakran olyan dinamikus 
információkat (is) közvetítenek, amelyek nélkül a feldolgozandó 
tartalom/tudás nem érthető meg. Más esetekben a számítások 
összetettsége, az elvárt eredmények darabszáma, időigénye jelent 
gondot. A modellezés során legtöbbször matematikai összefüggéseket, 
geometriai (szerkesztési) megoldásokat alkalmazunk. Ezekhez különféle 
számítógépes szoftvereket használunk. A programok egy része oktatási 
célból készült (CABRI GEOMETRY), másokat mérnöki vagy más 
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munkahelyi feladatok megoldásához terveztek/készítettek (DERIVE, R, 
Powerpoint, Excel stb.). Az egyik legnagyobb kihívás, hogy a felmerülő 
gyakorlati problémához megtaláljuk a megfelelő matematikai modellt (ha 
van ilyen), illetve számítógépes alkalmazást. Természetesen léteznek a 
modelleknek tárgyiasult (3D) megvalósításai is. Gyakori eset, hogy egy 
szoftvert nem arra a célra fejlesztették, amire mi használni kívánjuk. A 
fenti esetekre bemutatunk néhány példát a mögöttes módszertani 
probléma felidézésével együtt. A programok dinamikus működését itt csak 
fázisképek segítségével tudjuk szemléltetni. 

 
CABRI Geometry szoftver 
Mechanika tantárgy 
 
A mechanika tárgy megjelenik a mérnökképzés, ménök-tanárképzés, 
szakmai középfokú képzés gépész területein.  Alapvetően hasonló 
tartalmakat közvetít csak a tudás mélysége, összetettsége különbözik. A 
feldolgozás kezdeti szakaszában minden képzési szinten közel azonos 
információkat dolgoz fel. Nehézsége abban van, hogy gyakran vizuálisan 
nem látható folyamatokat, hatásokat elemez: erő, nyomaték, reakcióerő, 
feszültség, stb.  

Itt csak a kéttámaszú tartókkal kapcsolatos értelmezési gondok egy 
részét elemezzük. Már önmagában előre vetíti a problémát az, hogy a 
mechanika modellekkel dolgozik, azaz a valóságot átalakítja egy 
kezelhető/megismerhető/kiszámítható formába.  

Például képzeljük el, hogyan viselkedik hajlító igénybevétel hatására 
(autók) egy híd, egy nyomatékváltó tengelye, egy motor főtengelye, egy 
jármű karosszériája. Ezeket a problémákat modellezi a mechanika például 
a kéttámaszú tartók témakörében. Hogyan szokták a témát feldolgozni? 
Néhányszor felrajzolják a „modellt”, kiszámítják, megszerkesztik a 
támaszerőket. Ugyanakkor kérdéses, hogy ebből a tanuló megérti-e a 
tartó „viselkedésének” a lényegét, vagy csak megtanul egy 
számítási/szerkesztési algoritmust (lásd lexikális-, ténytudás). Mi is a 
lényege a tartók problémájának? 

Különféle nagyságú, típusú és geometriai helyzetű terhelések hatására 
hogyan változik a tartó igénybevétele (támaszerő, hajlító nyomaték, 
nyíróerő) és miért úgy? 
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Ábra 3. Koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó  
(támaszerők, nyomatéki ábra) 

 
 

A felmerülő kérdésekre számítógépes modellekkel lehet választ adni. Itt 
a legegyszerűbb, látványos megoldást a CABRI GEOMETRY3 programmal 
lehet létrehozni. A szoftver geometria szerkesztések készítésére 
koncentrál (lásd matematika), de nagyon sok más tantárgy modellezési 
igényeit is támogatja. A modellezéshez a szoftver alapfunkcióit (pont, 
egyenes, kör, metszéspont, objektum egy másik geometriai elemen, stb.) 
és a tartó reakcióerő, nyomatéki ábra szerkesztési eljárásának a 
kombinációját használjuk fel. Nagyon leegyszerűsítve az történik, hogy a 
CABRI szoftverben elkészítjük a szerkesztés egy állapotát, majd egyes 
geometria pontokat módosítva, mozgatva lezajlik a szimuláció. A 
szimuláció lényege, hogy a vastag fekete nyilakkal jelölt pontok (3. ábra): 

o a terhelő erők támadáspontja, 
o terhelő erők nagysága, egy egérmozdulattal, akár folyamatosan is 

változtatható. 
 
  

                                                 
3 www.cabri.com 
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Ennek hatására az egész ábra (lásd a 3. ábra két részének a 
különbségeit) szintén folyamatosan (szabályoknak megfelelően) változik. 
Mindig leolvasható a szükséges nagyságrend, állapot, helyzet (erő, 
nyomaték, távolság). Mire alkalmas ez a szimuláció: 
• minden elképzelhető támadáspont és erőnagyság beállításra azonnal reagál, 

eredményt ad (bármit kérdez, nem ért a diák bemutatható), szemléltethető 
az ok-okozati kapcsolat, 

• gyorsan generálhatók szerkesztési feladatok, ahol a kiindulási adatok 
megadása után az „üres ábra” nyomtatható, a tanárnak így lesz javítókulcsa 
(ő a teljes kész ábrát használja), 

• a diákok kísérletezve elemezhetik a tartó viselkedését (egyéni munka, 
csoport munka, projekt megoldás), így csökkenhet a direkt tanári közlő 
módszerek aránya (lásd 1. ábra), 

• a képek felhasználhatók munkafüzet, feladatlap, e-learning tartalom 
képanyagaként is, 

• a 3. ábra némi gyakorlattal 25-35 perc alatt elkészíthető. 

 
Tantárgyi példák 
 
A terjedelem korlátai miatt a további példákat csak képekkel és néhány 
gondolattal mutatjuk be. A 4. ábra bal oldalán a lejtőn álló autó 
súlyerejének felbontása (állítható az erő nagysága, szöge – lásd nyíl), a 
jobb oldalán a két azonos hosszúságú kereszt lengőkaros felfüggesztés 
viselkedése, az 5. ábrán pedig az összetett mozgások pályagörbéje, 
sebességvektorok szimulációja látható. 
 

Ábra 4. Cabri szimulációk 
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Ábra 5. Cabri szimulációk 

 
 

A fenti két modellnél az a közös, hogy más módon nehezen 
elképzelhető mozgást, állapotot, viselkedést tudunk bemutatni velük. 
Alkalmasak direkt és atipikus oktatási módszertani megoldások 
támogatására. 

 
DERIVE szoftver 
 
A fenti szoftver az algebrai kifejezések, összefüggések, képletek kezelését 
végzi. Derivál, integrál, gyököt keres és a függvényeket ábrázolja (2D és 
3D-ben). Hasonlít a MAPLE alkalmazásra, de azt több évtizeddel 
megelőzte (létezik DOS alatt futó, döntően hasonló funkciókat ismerő 
változata is). Itt most a felsőoktatási alkalmazásra mutatunk egy rövid 
mechanika példát. Ismert, hogy a megoszló erők grafikus elemzésekor 
nehezebb megállapítani a veszélyes keresztmetszet helyét. A szabály 
szerint ez ott található, ahol a nyíróerő előjelet vált. Vajon hogyan 
kaphatjuk meg a nyomatéki függvényből a nyíróerő függvényt? Hol, 
hogyan jelzi a nyíróerő függvény a keresett helyet? A 6. ábra jobb oldalán 
látható, hogy a maximális nyomaték helyét (ránézésre a nyomatéki 
ábrából) nehéz megtalálni. Nézzük meg az alapesetet, amikor a megoszló 
terhelés az A és B támaszok között teljes hosszban helyezkedik el. 
 

Ábra 6. Koncentrált és megoszló erővel terhelt tartók  
nyomatéki- és nyíróerő ábrája 
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Ábra 7. Megoszló erő – tartó nyomatéki- és nyíróerő levezetés 

 

 
A DERIVE rendszerben felírjuk a megoszló terhelést jellemző 

összefüggést (M1), majd deriválás után megkapjuk a nyíróerő ábrát 
(függvényt: 5-x). Az ábrázolás után belátható, hogy a nyomatéki ábra 
deriváltja a nyíróerő ábra, amely jelzi a nyomatéki maximumot (lásd a 6. 
és 7. ábra jobb oldalát). 

 
R stúdió (R statisztika) 
 
A matematikai statisztikát (alapjait) a műszaki mérések, a 
kutatásmetodika és a pedagógiai értékelés tárgy is alkalmazza. Gyakori 
probléma (a felsőoktatásban is), hogy a hallgatók igazán nem értik az 
eljárások lényegét, megtanulnak algoritmusokat (pl: hipotézis vizsgálat, t-
próba), de nem értik az okokat, a megoldás lényegét. Itt most nem a 
statisztikai levezetésekre, hosszas bizonyításokra gondolunk! 

A matematikai statisztika eljárásait ma már nem papír-ceruza-
zsebszámológép módszerrel alkalmazzuk. Sok professzionális szoftver 
támogatja a számításokat: EXCEL, SPSS, SAS, STATISTICA. Ezek a 
rendszerek a bevitt adatokból minden lehetséges megoldást, statisztikát 
kiszámítanak, de fekete dobozként működnek.  Az EXCEL kivételével 
drága, fizetős szoftverek, amelyeket korlátozott számban lehet telepíteni 
és használni. A rendszerek fél millió Ft-tól több millió Ft-ig terjedő 
költséget jelentenek, a hallgatók a fenti szoftvereket saját gépeikre 
jellemzően nem telepíthetik fel. Már több éve rendelkezésre áll az R 
(stúdió) program, amely egy keretrendszerbe integrált (lásd még Visual 
Studio) statisztikai programcsomag. Szabad forráskódú, több platformon 
működik, modulrendszerű (funkciókkal bővíthető), interpreter alapú 
szoftver (a kódot mindig fordítja, majd futtatja.). Alapszintű 
programozása egyszerű, programnyelve a statisztikai eljárásokhoz 
optimalizált. 

Nézünk néhány a tanárképzésben (is) felmerülő problémát, amelynél az 
R szoftver segítheti a megértést: (1) populáció és minta viselkedése 
(várható érték, valószínűség, szórás, eloszlás), (2) normál eloszlás 
jellemzői (eloszlás, sűrűség függvény, görbealatti terület, valószínűség, 
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egy- és kétoldali területek), (3) F-, khinégyzet-, t-eloszlás jellemzői 
(függvény, táblázat, szabadságfok), (4) statisztikai próbák (egy és 
kétoldalú próba, elfogadási-, kritikus tartomány, első- és másodfajú hiba), 
(5) választás a megfelelő eljárástípusok közül (klaszter elemzés összes 
változatának gyors generálása), (6) elkészített elemzések paramétereinek 
gyors megváltoztatása. 

 
Populáció, minta, mintavétel hatásai, mintaátlagok eloszlása 
 
A hallgatókban gyakran nem tudatosul, hogy a populációból történő 
mintavételnek milyen következményei vannak. Ezt általában néhány 
mondattal, gondolattal el szokták (szoktuk) mondani, de nem történik 
meg a gyakorlati bemutatás. Ehhez elegendő egy „nagy” elemszámú 
mérés adatbázisa. Ez lehet egy korábbi saját mérés (itt egy megyei 354 
fős vizsgálat összpontszámai) adatsora, de elérhető például a PISA 
adatbázis is. A nagy létszámú mérés résztvevői (adatai) alkotják a 
populációt, majd ebből az R program segítségével rögzített számú és 
elemszámú véletlen mintát generáltatunk. Ezt követően meghatározzuk a 
populáció és a minták átlagát és szórását, majd ezeket diagrammal 
(hisztogrammal) is szemléltetjük. 
 
Ábra 8. Populáció pontszámainak (baloldal) és a populációból származó 1000 db 

50 fős minta átlagainak (jobboldal) hisztogramjai 

 
 

A 8. ábrán egyértelműen látszik, hogy a mintavétellel nyert adatok 
átlagai egy érték, a populáció átlaga (várható érték) körül szóródnak, 
normális eloszlást követnek. Ezzel a megoldással jól szemléltethető a 
mintavétel hatása, a várható érték jelentése. 
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d<-read.table("d:/MAT8_60_354.csv",header=T, sep=";", dec=",") # adat beolvasása csv formátumból 
for (j in 1:1000)     { 
index<-sample(1:nrow(d), 50) # ismétlés ezerszer, a d táblázatból  1:354 adatból 50-es  minta (index)  
generálása 
hist(d[index, 54], breaks=20, xlab=paste("Az 1000-es mintaelem sorszáma:",j), col="gray", 
main=paste("átlag=",round(mean(d[index, 54]),2),"\n","szórás=", round(sd(d[index, 54]),2)), 
ylim=c(0,10))  } 
# az 50 db index alapján a d táblázat 54. oszlopából (összpontszám) hisztogram, átlag, szórás számítása, 
megjelenítése     

 
A 9. ábrát (részlet) létrehozó R kód jelzi az R program speciális 

statisztikai megközelítését: véletlen 50 elemű mintavétel (sample(1:nrow(d), 

50)), hisztogram generálása (hist()), átlag (mean(d[index, 54]),) és szórás 
sd(d[index, 54]) meghatározása, illetve az egész folyamat 1000-szer történő 
ismétlése (for (j in 1:1000)). 

 
Ábra 9. Az 1000 db 50 fős minta 496-től - 501-ig  

(átlag, szórás, pontszámok gyakoriságai) 

 
 

Az így generált 50 fős minták (lásd 9. ábra) egyrészt jelzik a mintavétel 
során fellépő véletlen hatásokat (ingadozást), másrészt az így kapott 
adatok felhasználhatók a hallgatók statisztikai feladataihoz: önálló 
számítások, elemzések az átlag, szórás, eloszlás/sűrűség függvények, F-, 
t-próbák meghatározása, összehasonlítás a populáció mutatóival, 
csoportmunkában két minta összehasonlítása, stb. Az oktató 
javítókulcsához ezek a eredmények azonnal számíthatók. Az adatok 
például Excel-be exportálhatók. 

 
Normális eloszlás, t-eloszlás, F-eloszlás jellemzői 
 
Szintén gondot szokott okozni (különösen a statisztikai elemzéseknél), 
hogy a hallgatók nincsen tisztában, nem értik a normális eloszlás alapvető 
jellemzőinek a viselkedését. Ilyen például a görbe alatti terület (100%), 
részterületek arányai, az x és y tengely adatainak jelentése, a görbe alatti 
terület statisztikai jelentése, adott x értéktől jobbra és vagy balra eső 
területek jellemzői, stb. Ezek nélkül később nehéz megérteni a standard 
normális eloszlás jellemzőit, a normális-, t-, F eloszlás táblázat értékeinek, 
az egy- és kétoldalú próbák kritikus és elfogadási tartományainak 
jelentését.  
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Az R szoftver segítségével egyszerűen generálhatók különféle átlagú és 
szórású normális eloszlások (lásd eloszlás család: dnorm), ezek akár 
egymásra is rajzolhatók, az adatok táblázatként (számként) is 
megjeleníthetők. A 10. ábrán látható sűrűség függvényeket a kép melletti 
9 programsor generálta. A paraméterek módosításával azonnal új ábrák 
készíthetők.  

Megfigyelhető: miben különböznek/hasonlítanak az azonos/eltérő 
átlaggal és szórással rendelkező normális eloszlások. Az ábrák alapján 
belátható, hogy miért magasabb vagy éppen szélesebb az egyik mint a 
másik, hol helyezkedik el a sűrűségfüggvény. Ha 100% a görbe alatti 
terület, akkor miért magasabb egy kisebb szórású és miért alacsonyabb 
egy nagyobb szórású függvény. A paraméterek az igényeknek 
megfelelően azonnal módosíthatók. 

 
Ábra 10. Végtelen szabadságfokú különféle szórású,  

átlagú normális eloszlások - sűrűség függvények 

 
 

Következő lépésként bemutatható az IQ sűrűség függvénye (13. ábra), 
illetve a standard normális eloszlás. A második esetben (11. ábra) 
egyszerre célszerű bemutatni a sűrűség- és az eloszlás függvényt. Ekkor 
könnyebben lehet értelmezni az x és y tengely jelentését (mit is jelöl a 
tengely?), a görbe alatti terület jellemzőit (függvény értéke x=0-nál 
y=0,3989 a baloldali görbe alatti terület 50% / függvény értéke x=0-nál 
y=0,5 -> baloldali valószínűség). A két ábrát az x értékadás és a 
dnorm/pnorm függvény készíti elő. 
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Ábra 11. Standard normális eloszlás (végtelen) sűrűség és eloszlás függvény 

 
 

A t-próba elvégzése során gyakran nem értik a hallgatók az egy- és 
kétoldalú próba (hipotézis vizsgálat) alapjait. Hol, mikor beszélünk egy- 
vagy kétoldalú próbáról? Hogyan jelenik meg ez a normális eloszlás 
görbéjén? Mit jelent ez a különféle szoftverek (Excel, R) beállításakor és a 
táblázatok használatakor. A 12. ábra az R szoftver segítségével 
generálható (a színezés és feliratozás is elvégezhető). A generáló program 
4 sorból áll: 

 
 

A plusz feliratok Paint-ben készültek, de az R is képes ezek elkészítésére. 
A három ábrán jól követhető az 5%-os terület felbontása egy- és kétoldali 
elhelyezkedés esetén, amely így előkészíti az egy és kétoldalú próbák 
értelmezését (táblázat, szoftver beállítása). A példa szándékosan mutatja 
a leggyakoribb 1,64 és 1,96-os t értékeket (t-eloszlás ∞-nél). 
 

Ábra 12. Standard normális eloszlás 95%-5% és 95%-2,5 / 2,5% területek 
elhelyezkedése 

 



Szakmódszertani és más emberközpontú tanulmányok, ISBN 978-80-89691-61-6 

181 

Ha ezt a gyakorlatban is létező adatokra akarjuk konkretizálni, akkor 
felhasználható az IQ (100/15) sűrűség függvénye. Itt nem a klasszikus z-
értékek, hanem az IQ 5%-os és 95%-os határokkal leírható intervallumai 
láthatóak. Míg például 75,33-kal vagy kisebb IQ-val a populáció alsó 5%-
a, addig az ennél nagyobb IQ-val a populáció 95% rendelkezik (görbe 
alatti terület – lásd Mensa: a legmagasabb intelligenciájú emberek 
nemzetközi klubja). 
 

Ábra 12. IQ (100/15) értékek 95%-5% területek elhelyezkedése 

 
 

A t-eloszlás jellemzői, a függvény és a táblázat kapcsolata szintén 
problémát szokott okozni. Nem igazán értik a hallgatók a táblázatban 
található értékek „keletkezésének” okait. Itt egyszerre kell a szabadságfok 
és a valószínűség (görbe alatti terület) kapcsolatát értelmezni. Ehhez 
ábrázolható például a végtelen, 105, 30 és 5 szabadságfokú t függvény, 
valamint a hozzá köthető táblázat. Ez a következő információkat 
szemlélteti: 
• a t-eloszlás is egy eloszlás család, ahol a szabadságfok módosítja a 

függvényt, 
• a t-eloszlás család szimmetrikus, 
• a görbealatti terület mindig 100%: t= 0-nál a végtelen, t= -2, stb. 

értékeknél az 5 szabadságfokú függvény a magasabb (lásd korábban 10. 
ábra), 

• a táblázatból leolvasható, hogy t= -1.96-nál a végtelen szabadságfok esetén 
a valószínűség ~0.025/~0.975, az 5 szabadságfoknál a valószínűség 
~0.053/~0.947, t= 0-nál mindig 50% (lásd szimmetria, a táblázatot 3 R sor 
generálta), 

• elvégezhetők az összehasonlítások a 14. ábra/táblázat ∞-szabadságfokú 
oszlopa és a klasszikus t-eloszlás táblázat ∞-szabadságfokú sora között (0.1-
>1.64 és 0.05->1.96 között). 
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Ábra 14. A t függvény és táblázat (végtelen, 105,30, 5 szabadságfoknál) 

 

 
Az F-eloszlás jellemzői, a függvény és a táblázat kapcsolata még 

összetettebb. Itt két szabadságfokot kell kezelni. A 15. ábra 3/15 és 15/3 
függvénye alapján könnyen belátható a szabály. Az ábra azt is jelzi, hogy 
a függvények nem szimmetrikusak, nincs negatív tartomány. A kisebb 
ábráról az összes fontos információ leolvasható: a 3/15 szabadságfok és 
95%-5% valószínűségi szintnél (terület), F=3,287, f(F)=0,041. Az ábra 
összevethető a nyomtatott F-táblázatok adataival.  A két függvény 
ábrájáról (3/15, 15/3) leolvasható, hogy például a 15/3 szabadságfokú 
függvényhez miért nagyobb F értéknél (8.702) tartozik az 5% 
valószínűség (15/3 felette halad a 3/15-nek). 
 

Ábra 15. Az F-eloszlás függvény és táblázat (3,15 / 15,3 / 10,30 
szabadságfoknál) 
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Az R program fontos jellegzetessége, hogy az interpreter (fordító) 
megoldás miatt állandóan biztosítja a program futásának a követését 
(lépés, váltózók értéke, eredmény). Ezzel lehetővé teszi a 
programlépések/változók értékeinek ismételt módosítását és a kijelölt 
részlet újbóli lefuttatását. Ez felfogható szimulációnak, mert a 
paraméterek módosítása után új eredményt kapunk. Például, ha egy 
szövegbányászati megoldásban az eredmény (ábra) kialakítása nem felel 
meg, akkor elegendő azt a programrészletet átírni és újra futtatni, amely 
ezt hordozza. Így megtakarítható a teljes programfutás időigénye. Ezt jól 
lehet szemléltetni a 2. ábra módosításával. Itt például a több száz oldal 
terjedelmű KKK szöveg feldolgozása 3-5 perc (szinonima szótár, stop 
word szűrés, stb.) volt. Egy-egy paraméter átírása után újra lefuttatva a 
program adott részét: a baloldali ábrán a módosított érték alapján a 40 
legnagyobb tf értékű szó növelt buborék mérettel, a jobboldali ábrán 
csökkentett buborékmérettel látható. A futtatási idő 1 másodperc. Két 
paraméter változott (leggyakoribb szavak száma:80/40 és buborék 
sugara: 250/190/100): 
 

(yy<-head(xx[(order(xx$tf, decreasing=TRUE)), ], 80)) 
geom_point(aes(size=radius*190),shape=21,fill="gray")… 

 
Ábra 16. Szövegbányászat eredménye – a 2. ábra módosított változatai 

 
 

A program a fenti megoldásokkal is segíti a hallgatók önálló kísérleteit, 
ahol a feltett kérdésekre, a nem értett megoldásokra gyors válaszokat 
lehet generálni.  

Az R program a bemutatott modellezési lehetőségeken túl 
természetesen támogatja az összes fontos matematikai statisztikai 
eljárást: leíró statisztikai eljárásokat (módusz, medián, átlag, szórás, 
stb.), az adatok különböző formájú ábrázolását (diagramok), az 
összefüggés- és hipotézisvizsgálatokat (korreláció, regresszió, t- és F 
próba, faktor - és klaszteranalízis, stb.), a modern tesztelméleti 
eljárásokat (item analízis, Rasch-modell, stb.). 
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Összefoglalás 
 
A tanítási-tanulási folyamat meghatározó feladata a tanulók „értelmes” 
tanulásának a támogatása. Ez a megszokott klasszikus módszertani 
(leírás, elbeszélés, magyarázat) és szemléltetési megoldásokkal (tábla, 
füzet) nem lehet hatékony (lásd 1. ábra). A megértés, a tudatos, értő 
tanulás más eljárásokat igényel. A különféle, számítógéppel támogatott, 
szimulációk és modellezések önmagukban is más minőséget jelentenek. 
Bár most nem írtunk róla, a szoftvermegoldások egy része (Cabri) nagyon 
hatékonyan alkalmazható interaktív táblákkal is. Fontos jellegzetességük, 
hogy biztosítják az önálló munkát (a cselekvő tanulást), különféle 
feladatok és problémák önálló megoldását, a lehetséges megoldások 
létrehozását, összehasonlítását. Támogatják a gyakorlást (munkalapok), 
az írásos értékeléseket (feladatlapok), az e-learning tartalmak 
fejlesztését. Növelik a diákok tanulási motivációját. Az eredményességet 
néhány korábban elvégzett kismintás vizsgálat is alátámasztotta. Ezek a 
módszerek, megoldások, szoftverek a mérnöktanár hallgatók iskolai 
gyakorlatain és TDK munkáiban is megjelentek. 

Jelenleg a nagyobb mintákon történő kipróbálás előkészítése zajlik. A 
bemutatott (és más hasonló) szoftverek ismerete, tudatos használata - az 
IKT jelenlegi fejlettsége mellett – fontos módszertani támogatás a tanárok 
és tanárjelöltek számára. A módszertan tantárgy és a pedagógiai 
gyakorlat segíti ezek megismerését, kipróbálását. Jól kapcsolódik például 
az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” projekt céljaihoz is. 
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