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Miért vitázzunk? 1.
• A kritikai gondolkozás és az analitikus készségek
fejlesztése
• A kutatási készségek élesítése
• Érvelési készségek:
• Meggyőző érvelések bemutatásának elsajátítása
• Annak a perspektívának az elsajátítása, hogy egy
esetnek nem csak egy oldala lehetséges
• A másik és álláspontjának meghallgatása, annak
tiszteletben tartása

Miért vitázzunk? 2.
• Nyilvános beszédkészség fejlesztése:

• Magabiztosság
• Annak gyakorlása, hogy hogyan lehet a
gondolatainkat érthetően és strukturáltan
bemutatni
• Az időkeret érzetének kialakítása: hogyan lehet
adott időn belül elmondani, amit akarunk
• Rugalmasság elsajátítása: hogyan reagáljunk gyorsan
új ötletekre, és hogyan maradjunk nyugodtak
krízishelyzetben

Az egyes csapatok (és beszélők) szerepei
Két csapat: Kormányzat, Ellenzék
Vita bírái
Szereplők: 7 perce van kifejteni az érveit. A 7 perc első és utolsó
perce védett, ami azt jelenti, hogy ilyenkor nincsenek kérdések,
viszont a középső 5 percben a VITA RÉSZTVEVŐI szabadon
kérdezhetnek a beszélőtől (általában az ellenző oldalról).
Bírók feladata: azt szokták értékelni, hogy ki mennyire
felkészült, keresik az érvelési hibákat és értékelik, milyen
hatásosan mutatták be a szereplők be a legerősebb érveiket.
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A vita felépítése 1.
1. Nyitó kormány - Miniszterelnök: Álláspont megfogalmazása és
definiálása, érvek felsorakoztatása.
2. Nyitó ellenzék - Ellenzéki vezető: elfogadja az álláspontot és
definíciót, cáfolatot felépíti, érveket felsorakoztatja.
3. Nyitó kormány - Miniszterelnök-helyettes: újjáépíti az érveket,
cáfol, 1-2 új érvet hoz be.
4. Nyitó ellenzék - Ellenzéki vezető-helyettes: cáfol, visszaépíti az
érveket, hoz 1-2 új érvet.
5. Záró kormány - Kormánypárti képviselő: gyors összefoglalása az
eddiginek, gyors cáfolat, kiterjesztése az érveknek.
6. Záró ellenzék - Ellenzéki képviselő: cáfolat, kiterjesztés, 1-2 új érv.
7. Záró kormány - Frakcióvezető: cáfolat, ütközési pontok kiemelése,
összefoglalás.
8. Záró ellenzék - Frakcióvezető: ütközési pontok, cáfolat,
összefoglalás.

A vita felépítése 2.
A Bírók feladatkörei:
 Nekik is tájékozódni kell a témában!
 A vita során a kurzuson tanultakat megfigyelni:
1.
2.
3.

4.

Álláspont megváltoztatása, szalmabáb érvelés,
árnyékbokszolás, átminősítés
Személyeskedés, tekintélyre hivatkozás, érzelmekre
apellálás
Érvek-ellenérvek: Mik érvek maradtak ki a vitából, amik
fontosak lettel volna? Milyen érveket hagytak reakció
nélkül?
Erősség-hatásosság: a logika és a retorika dimenziói

