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A tantárgy oktatásának célja:

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék, gyakorolják és így elsajátítsák a racionális vita szabályait
és módszereit olyan kérdésekről vitatkozva, amelyek a neveléstudomány, a pedagógia körébe tartoznak.
A hallgatók e témakörben oktatói irányítással szabadon választják meg a viták tárgyát, és egyéni, illetve
esetenként csoportokat alkotva csoportvéleményt képviselve érvelnek. Ennek során szembesülnek a
lehetséges álláspontok sokféleségével, a vélemények, meggyőződések racionális vagy irracionális
megalapozottságával, érdek- vagy értékkötöttségeivel és nem utolsó sorban a választott vitatémák
tartalmi problémáival.
Fejlesztendő kompetenciaterületek:

Ismeretek: a racionális vita szabályai, módszerei, a neveléstudomány szaknyelve, a neveléstudományi
kommunikáció eszközei, a megvitatott pedagógiai kérdések különböző oldalai és belső problémái.
Képességek: a pedagógiai jellegű problémák felismerése, releváns nézőpontok szerinti választás,
információk különböző nézőpontok szerint bemutatása, értékelése, hatékony kommunikálás, szaknyelv jó
alkalmazása, vita- és együttműködési készség. Attitűdök: Önreflexivitásra és együttműködésre törekvés.
Kötelező közös olvasmányok:
-SZIVÁK Judit: A vita. Gondolat, Bp., 2010. 112 o.
-LAKATOS László: A racionális vita tíz szabálya. 2006. http://lakatos.free.fr/Tanitas/AT/10szab/10szab.html
(Szerző és évszám nélkül): Racionális vita és érvelési hibák I.
https://www.filozofia.bme.hu/sites/default/files/Ervelestechnika-Logika_3_Racionalis_vita_es_ervelesi_hibak.pdf
https://a.te.ervelesi.hibad.hu/
Ajánlott irodalom:
ZENTAI István -TÓTH Orsolya: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi
meggyőzésben. Bp., Typotex, 1999.
Anthony R. PRATKANIS - Elliot ARONSON: A rábeszélőgép - Élni és visszaélni a meggyőzés
mindennapos mesterségével. Bp., Ab Ovo., 2012.

Kurzustematika:
Közösen kiválasztott, a hallgatókat érdeklő neveléstudományi kérdésekről folytatunk egyéni és
esetenként csoportvitákat. Az első alkalommal a vitát a kurzus oktatója moderálja, később ezt a szerepet
is fokozatosan átveszik a hallgatók.
Az egyes témák előkészítéséhez a hallgatók irodalmat gyűjtenek és felkészülnek a témák exponálására.
Követelmények, értékelés:
Az értékelés gyakorlati jeggyel történik: az órákon való aktív, tartalmas részvétel 50%, esetenkénti
felkészülés 25%, házi dolgozat 25%. Az órák 80 százalékán kötelező a részvétel.
Kurzus hirdetője:
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