
Disputa

Miért érdemes a vitatkozással foglalkozni?

„A szónokság szabad nép körében támad, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad 
csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva nem hiú gond az melyet ékesszólás 
elérésére szentelünk. Szó szavat húz maga után; élı tanácskozásban fejlik ki, s tartatik fenn a szabadság 
szelleme; s jaj a nemzetnek, mely írott parancsokat némán olvas, s vakon engedelmeskedik! Add hozzá, hogy a 
szónokság sok és mély tudományt, sok és lélekemelı gyakorlást, sok és szívrázó erıt kíván, s mondhatod-e 
haszontalannak a fáradságot, mely annak megnyerésére éveken kereszttől fordíttatik?”
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

Mint arra Kölcsey is olyan szépen rámutat, a szónoklat és a vitatkozás a demokratikus 
társadalmak mőködésének elengedhetetlen velejárója. Már az athéni demokráciában is 
rendszeresen összejöttek a szavazati joggal bíró polgárok, és megvitatták a köz ügyeit, mielıtt 
szavazataikkal döntöttek volna törvényekrıl, háborúról és békérıl. A mai modern 
demokratikus társadalmakban nagyon sok szinten folynak viták. Politikai viták folynak a 
közügyeinkrıl a Parlamentben, jogi viták folynak a bíróságokon, tudományos viták folynak az 
egyetemeken és tudományos fórumokon, de találkozhatunk vitákkal az írott vagy elektronikus 
sajtóban is.

A nyilvános vitákat azokban a társadalmakban becsülik igazán, ahol az emberi szabadságnak 
és azon belül a szólásszabadságnak nagy fontosságot tulajdonítanak, hiszen a közszónoklat és 
a nyilvános viták az eszmék szabad ütköztetése nyomán a közjót segítik elı. Nem véletlen 
tehát az sem, hogy a retorika iránti érdeklıdés napjainkban újra megélénkült, hiszen a 
Magyarországon felnövekvı új generációnak ismét szüksége lehet arra, hogy felkészüljön a 
kulturált és színvonalas nyilvános szereplésre a közélet számtalan területén.

A megadott szabályok szerinti vitatkozás hallatlanul fejleszti a rendszeres és logikus kritikai 
gondolkodást, ami abban segít, hogy
• az igazság fontosságát felismerjük
• az igazat meg tudjuk különböztetni a hamistól
• megtanuljuk a tények alapos elemzésének módszereit
• kifejlesszük azt a képességünket, hogy másokat meg tudunk gyızni
• nyitottá váljunk ahhoz, hogy mások is meg tudjanak gyızni bennünket.
• képesek legyünk párbeszédes formában eszméket és gondolatokat cserélni.

A vitákban csak akkor lehet sikereket elérni, ha megtanultok a másik ember mondanivalójára 
elıítélet-mentesen odafigyelni. A viták rendkívüli módon fejlesztik a kifejezı képességeteket 
és a kommunikációs készségeket általában. Az erıteljes érveléshez nem szükséges azonban az 
igazunkat kizárólagosnak képzelni. Az ilyen erıszakos álláspont fanatikusnak tőnhet a 
hallgatóság számára, és inkább gyengíti, mint erısíti a vitázó helyzetét. Az ellentmondást nem 
tőrı érvek legtöbbször nagyon sematikusak is. A világot jók és rosszak, igen és nem 
kettısségére egyszerősítik le. Az igazi jó vitaképzés a tanulók érvelési készségét erkölcsi 
keretek között fejleszti. Azt keressük ugyanis, hogy mi a jó, mi az az érték, amiért érdemes 
küzdeni, érdemes vitába szállni.

Az érveléstan tanulmányozása során az érvekkel való visszaélés, a csúsztatások módszereit is 
megismeritek. Ez védettebbé tesz a különféle manipulatív szándékokkal szemben. 
Könnyebben felismeritek, amikor egy reklám vagy egy propaganda-fogás félre akar vezetni. 



Minél kevésbé lehet valakit manipulálni, annál nagyobb esélye van arra, hogy autonóm, 
önálló véleményformálásra alkalmas ember váljon belıle.

A viták során számos izgalmas témával fogtok mélységében foglalkozni. Azáltal, hogy 
önállóan kell megfogalmazni és megvédeni álláspontotokat, a lexikális ismeretek igazi 
tudássá válnak számotokra, hiszen az a terület, ahol az ember problémákat old meg, 
emlékezetesebbé válik a számára, mint amit csak „megtanult”.

Megtanuljátok, hogyan kell egyszerre beszélni és gondolkodni. A retorikai felkészültség az 
élet nagyon sok területén segítséget jelent. Végül, de nem utolsó sorban a retorika és a disputa 
hallatlanul szórakoztató idıtöltés.

A disputáról általában

A disputának formális szabályai vannak. Általában egy állító és egy tagadó csapat közt zajlik 
egy elıre meghatározott tételrıl. Az állító csapat feladata a tétel bizonyítása, tehát olyan 
érveket sorakoztatnak fel, amelyek ezt a tételt alátámasztják, míg a tagadó csapat feladata a 
tétel cáfolata, tehát olyan érveket hoznak fel, amelyek a tétel hamisságát bizonyítják. Az állító 
csapat tagjai ezen kívül cáfolják a tagadó csapat érveit, a tagadó csapat tagjai pedig az állító 
csapatét. Mindkét csapatnak meghatározott idı áll rendelkezésére.

A vitát egy bíró vezeti, aki megadja a csapat tagjainak a szót, és figyelmezteti a beszélıket, 
mielıtt lejár az idejük. Mindkét csapatnak fel kell készülnie mind az állító, mind a tagadó 
szerepre, mert azt, hogy ki milyen szerepben játszik, sorsolás dönti el.

A disputát versenyszerően is lehet őzni. A versenyek számos fordulóból állnak, és a 
versenyzık felváltva vitáznak állító és tagadó szerepben. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan 
várható el valakitıl, hogy az egyik pillanatban valami mellett áll ki teljes odaadással és a 
következı pillanatban ugyanazt kénytelen cáfolni. A való életben ezt jogosan 
köpönyegforgatásnak értékelnénk. A mindkét oldalon való érvelésnek a disputában sajátos 
fontossága van. A disputa ugyanis nem a jók és gonoszok, az igazság és a hamisság harca 
egymással.

Értékek és elvek

A disputa inkább értékek és elvek konfliktusaként írható le. Vegyünk példának egy 
sajtószabadságról folytatott vitát. (lehetséges tétel: A sajtószabadság szép álom). Ennek a 
tételnek a vitájánál a sajtószabadság alapjoga könnyőszerrel konfliktusba kerülhet a 
személyiségi jogokkal, mint ezt számos eset bizonyítja. Külön-külön mindkét alapjog 
alkotmányosan védett értékünk, ha azonban szembekerülnek egymással, dönteni kell, hogy 
egy adott esetben melyik jog a fontosabb. Ilyen esetben a közösség érdekét az szolgálja, hogy 
mindenrıl lehessen beszélni. John Stuart Mill híres A szabadságról írott könyvében így ír 
errıl:
"Ha korlátozzák egy vélemény kifejtését, abban éppen az a különlegesen rossz, hogy az 
emberi nemet rabolják meg. (...) Mert ha a vélemény helyes, megfosztják ıket az alkalomtól, 
hogy igazságra váltsanak egy tévedést, ha pedig helytelen, nélkülözni kénytelenek egy 
majdnem akkora nyereséget, hogy tudni illik élesebben és elevenebben észleljék az igazságot 
azáltal, hogy megütköznek a tévedésen."



Igen ám, de az egyén személyiségi jogainak védelme, a jó hírhez való joga éppen ilyen fontos. 
Ismerjük Karinthy Frigyes híres példáját a kabátlopásról. Ha valakirıl igaztalanul elterjesztik, 
hogy kabátot lopott, tisztázhatja ugyan magát, de a jó hírén esett csorba nem egykönnyen 
tőntethetı el.

Mindkét oldalon akadnak erıs és megfontolandó érvek. A jó tétel mindig több oldalról és 
kiegyensúlyozottan vitatható. Ha ugyanis valamelyik oldalról védhetetlen, nem is érdemes 
rajta vitázni. Aki egy tételt állító és tagadó helyzetbıl is végigvitatkozott, jobban megérti, 
hogy egy jelenséget több oldalról lehet szemlélni, és senki nem egyedüli letéteményese az 
igazságnak. Hogy ez mennyire fontos, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint 
kétezer évvel ezelıtt erre már Arisztotelész is rájött.

„...ellenkezı véleményt is tudnunk kell bizonyítani,.. nem azért hogy mindkettıt alkalmazzuk, (hiszen nem kell 
rábeszélni senkit sem a rosszra), hanem, hogy ne maradjon rejtve elıttünk, hogyan történik, és ha valaki rossz 
szándékból alkalmazza, magunk részérıl megcáfolhassuk. Semmilyen más mővészet nem von le ellentétes 
következtetéseket, de a retorika és a dialektika megteszi ezt, mivel mindkettı egyaránt felöleli az ellentéteket. 
Mindazonáltal a kiindulásul szolgáló dolgok nem egyenlı esélyőek, mert ami igaz, és jobb, azt természettıl 
fogva könnyebb bizonyítani és elhitetni."
Arisztotelész: Retorika I.1. Fordította Adamik Tamás

A Karl Popper formátumú vita

1. feladat
A következıkben megtekintünk egy bemutató felvételt, ahol középiskolai tanulók azt a tételt 
vitatják meg, hogy Az állatkísérleteket be kellene tiltani.

Nézzétek meg a bemutató videofilmet, és kövessétek, hogyan valósítják meg a beszélık a 
feladataikat! (LINK!!! )

Elmélet - Módszertan

Az élet nagy vitáira való felkészülésben segítségünkre lehet a versenyszerő iskolai disputa, 
amelynek sokféle variációja van, de most az idı rövidsége miatt azt a Magyarországon 
elterjedt formát fogjuk megismerni, amelybıl idırıl idıre versenyeket is szoktak rendezni, és 
amely Karl Popperrıl, a filozófusról kapta a nevét. Ez a vita szigorú szabályok szerint folyik, 
de ez ne ijesszen meg senkit, hiszen a szabályoknak rengeteg elınyük van. A vita hármas 
csapatokban folyik, mindenkinek meghatározott beszédideje van, nem szabad egymás szavába 
vágni, figyelni és jegyzetelni kell, amit a másik ember mond, minden beszélınek sajátos 
feladata van a vita során. A szigorú formai szabályok segítségével azt is megtanulja mindenki, 
hogy hogyan kell egy ellentmondásos problémát végiggondolni, hogyan kell konfliktusokat, 
ellentmondásokat felismerni, megfogalmazni.



A vita menete:

Idı Állító csapat Tagadó csapat

6 perc Állító 1 beszéde
• bemutatja a csapat tagjait, és maga is 

bemutatkozik
• ismerteti a tételt és a tétellel 

kapcsolatos álláspontját
• értelmezi  a tételt, ha kell definiálja  a 

tétel kulcsszavait
• bemutatja a témát, ismerteti az 

értékeket és elveket, amelyek mentén 
vitatkozik 

• elıadja érveit (ı az egyetlen, aki 
elıre felkészülhet a beszédére, mert 
neki még nem kell ellentétes érveket 
cáfolnia)

• bizonyítékokkal alátámasztja érveit
• nyomatékosítva összefoglalja 

álláspontját és lezárja beszédét

3 perc Állító 1 felel a keresztkérdésekre Tagadó 3 keresztkérdéseket tesz fel

6 perc Tagadó 1 beszéde
• bemutatja csapata tagjait
• elıadja álláspontját (értelmezi saját 

tagadó definícióját)
• amennyiben a definícióban hibát talál, 

újra definiálja a tételt (nem érdemes 
azonban definíciós vitát kezdeni 
különben)

• elfogadja az állító csapat elveit és 
értékeit (kritériumát), vagy új 
alternatívát kínál

• sorba cáfolja az állító csapat érveit
• cáfolatait bizonyítékokkal támasztja 

alá

• felhozza saját tagadó érveit
• tagadó érveit bizonyítékokkal 

támasztja alá
• nyomatékosítva összefoglalja 

álláspontját, rámutat a legfontosabb 
ütközési pontokra és lezárja a 
beszédét

3 perc Állító 3 keresztkérdéseket tesz fel Tagadó 1 válaszol a keresztkérdésekre



5 perc Állító 2 beszéde
• felülvizsgálja a tétel értelmezését, ha 

szükséges
• ha kell visszatér az elvek és értékek 

kérdésére
• megerısíti csapata érvrendszerét, új 

bizonyítékokat hoz fel
• új érveket hoz fel 

• cáfolja a tagadó csapat érveit
• új bizonyítékokat hoz fel

• összefoglalja beszédét, rámutat a 
legfontosabb ütközési pontokra és 
lezárja beszédét

3 perc Állító 2 válaszol a keresztkérdésekre Tagadó 1 keresztkérdéseket tesz föl

5 perc Tagadó 2 beszéde
• sorba cáfolja az állító csapat eddig 

cáfolatlanul maradt érveit
• új bizonyítékokat hoz fel
• rámutat az állítócsapat érveinek 

hiányosságaira

• megerısíti a tagadó csapat 
érvrendszerét

• új érveket hoz fel
• bizonyítékokkal alátámasztja érveit
• összefoglalja beszédét

3 perc Állító 1 keresztkérdéseket tesz fel Tagadó 2 válaszol a keresztkérdésekre

5 perc Állító 3 beszéde
• ráirányítja a figyelmet a döntı 

kérdésekre
• megmutatja, hogy az állító csapat 

értékei és elvei hogyan 
érvényesültek a vita során

• végigveszi a fontos állító és tagadó 
érveket és rámutat a kulcskérdésekre

• súlyozza az elhangzott érveket a bíró 
számára és nyomatékosítja az állító 
álláspontot bizonyítandó, hogy az 
állító csapat érvei erısebbek voltak, 
mint a tagadó csapaté



• levonja a végsı következtetést
• új érvet már nem hozhat fel

5 perc Tagadó 3 beszéde
• ı is ráirányítja a figyelmet a szerinte 

döntı kérdésekre
• megmutatja, hogy a tagadó csapat 

értékei és elvei hogyan 
érvényesültek a vita során

• végigveszi a fontos állító és tagadó 
érveket és rámutat a kulcskérdésekre

• végigveszi a fontos állító és tagadó 
érveket és rámutat a kulcskérdésekre

• súlyozza az elhangzott érveket a bíró 
számára és nyomatékosítja a tagadó 
álláspontot bizonyítandó, hogy az 
állító csapat érvei erısebbek voltak, 
mint a tagadó csapaté

• levonja a végsı következtetést
• új érvet már nem hozhat fel
•

A vita során a beszédek között a két csapatnak összesen 8-8 perc szabadon felhasználható 
készülési ideje van.

A fenti idıbeosztás a versenyvitákra vonatkozik. Gyakorlások alkalmával lehet az idıket 
módosítani: beszédek – három perc, keresztkérdések – két perc, felkészülési idı 4-4 perc.



A vita elemei – A tétel

1. feladat
Válasszunk ki néhány tételt, és elemezzük, milyen elvi és milyen gyakorlati problémát 
vethetnek fel egy vita során.

Állítjuk, hogy
1. Jobb utazni, mint megérkezni
2. Madarat tolláról, embert barátjáról
3. Az önzés viszi elıre a társadalmat
4. A pénz körül forog a világ
5. A globális felmelegedésre globális válasz kell
6. A megbocsátás a békés élet alapja
7. A többségnek igaza van
8. Minél elıbb, annál jobb
9. Az alkohol veszélyesebb, mint a dohány
10. A gyanakvás kifizetıdik
11. A reklám jobb ügynök, mint a minıség
12. Elég már a versengésbıl
13. A nık jobban irányítanák a világot, mint a férfiak teszik
14. Az okosabb gyerekek jobb iskolát érdemelnek
15. Az ostor hatásosabb, mint a cukor
16. Sport nélkül is élet az élet
17. A hazugság tilalmát nem lehet mindig betartani
18. Jobb fiúnak lenni, mint lánynak
19. A fejlıdés csak illúzió
20. A tapasztalat a legjobb tanár
21. Színház az egész világ
22. Az olimpiai szellem halott
23. A számítógép embertelenné tesz
24. A külföldi filmeket nem kellene szinkronizálni
25. A történelem az élet tanítómestere
26. Amennyit a technika ad, annyit el is vesz
27. A ruha teszi az embert
28. Akinek szíve van, vegetáriánus lesz
29. Beszélni könnyebb, mint hallgatni
30. A demokrácia csak szavakban létezik
31. Ne a farok csóválja a kutyát
32. A gyerekeket be kellene oltani a TV ellen
33. Az ember a teremtés koronája
34. Lassítani kellene
35. Nem szórakozásból vagyunk itt
36. A képzeletet többre becsüljük, mint a tudást
37. Az ember önmaga legnagyobb ellensége
38. A nıknek kéne megkérni a férfiak kezét
39. A kamaszok nem szeretnék, ha megértenék ıket
40. Jön a jégkorszak



Elmélet - Módszertan

A tétel:
A tétel egy olyan vitatható állítás, amely racionális embereknek módot ad arra, hogy 
értékekrıl, elvekrıl, helyes és helytelen eljárásmódokról vitatkozzanak.

Vegyük példának azt a tételt, hogy: 
Állítjuk, hogy: Az Európai Unióban minden tagország nyelvét hivatalos nyelvként kell 
elfogadni.

A tételt meg lehet közelíteni a gyakorlati problémák szintjérıl. Ha minden tagország nyelve 
hivatalos, mennyi tolmácsra van szükség, mennyiféle nyelvtudás-kombinációra van szükség, 
mennyi a költségvonzat, szeretnénk-e a költségvetés ekkora részét a nyelvkérdésre költeni?

Van azonban a problémának egy általánosabb szintje is. Ha nem minden nyelv hivatalos 
nyelv, ki és milyen alapon fogja eldönteni, hogy mely nyelveket választjuk ki? Az erısebbek, 
a nagyobbak? És mi lesz akkor a gyengébbekkel és a kisebbekkel? Mivé válik a tagországok 
egyenlı jogainak szép elve?

Az elsı megközelítési módot nevezzük az eljárásmódról szóló vitának, a másodikat pedig 
elvekrıl szóló vitának.

Milyen a jó tétel?
• A jó tétel középúton van az elvek és a gyakorlatiasság tekintetében. 
• A jó tétel megvitatásához alapos felkészültség kell, de nem szükséges speciális szaktudás.
• A jó tétel kerüli a személyes belsı meggyızıdést érintı kérdéseket. Isten létérıl például 

nem lehet disputában vitázni.
• A jó tétel mellett és ellen kiegyensúlyozottan találhatók érvek.
• A jó tétel egyértelmő és konkrét.

Megoldási ötletek a feladathoz

Jobb utazni, mint megérkezni A kihívások motiváló ereje

Madarat tolláról, embert barátjáról Az elıítélet; gyakorlati emberismeret

Az önzés viszi elıre a társadalmat Az önzés és az altruizmus szerepe

A pénz körül forog a világ A pénz gyakorlati szerepe a társadalomban; 
A haszonelvő értékrend szembeállítása más 
alternatív értékrendekkel

A globális felmelegedésre globális válasz kell A klímaváltozás, kiotói egyezmény fiaskója.

A megbocsátás a békés élet alapja Elıre mozdítja-e a megbocsátás a békét, vagy 
pusztán gyengeségnek nézi az ellenfél.

A többségnek igaza van A demokrácia alapkérdései; többség és 
kisebbség jogai, egymáshoz való viszonyuk



Minél elıbb, annál jobb Értelmezést igényel. Az azonnali kielégülés 
illetve a célok érdekében várni tudás 
alternatívái.

Az alkohol veszélyesebb, mint a dohány Függıségek összehasonlítása. Nagyon 
gyakorlatias, tárgyi ismereteket követel.

A gyanakvás kifizetıdik Életstratégiák. Bizalom, gyanakvás elvont és 
praktikus értékérıl.

A reklám jobb ügynök, mint a minıség A piaci értékrıl. Az emberek 
manipulálhatóságáról.

Elég már a versengésbıl Az emberek közötti rivalizálás hasznáról és 
káráról. A gazdasági verseny hasznáról és 
káráról. Helyes arányokról.

A nık jobban irányítanák a világot, mint a 
férfiak teszik

Nık, férfiak képességeinek, készségeinek 
összehasonlítása. Nık, férfiak jelenlegi és 
jövıbeli szerepe a politikában.

Az okosabb gyerekek jobb iskolát érdemelnek  Esélyegyenlıség vagy elitoktatás

Az ostor hatásosabb, mint a cukor Az emberi motiváció sajátosságai. Mi 
mozgatja az embert. Mivel lehet célt érni a 
nevelésben, törvényhozásban, az emberek 
közötti viszonyok szabályozásában.

Sport nélkül is élet az élet A sport, mozgás szerepe az életben. A helyes 
arányok kérdése. Túlzások elkerülése.

A hazugság tilalmát nem lehet mindig 
betartani

A szándékosan haszonszerzésbıl félrevezetı 
hazugság és a kegyes hazugság 
különbségérıl. Az igazmondás és a 
csoportnyomás viszonyáról.

Jobb fiúnak lenni, mint lánynak Nemek közti különbségek. Jogok, lehetıségek 
közötti különbségek

A fejlıdés csak illúzió A fejlıdésközpontúság csalóka jellegérıl, 
értékérıl.

A tapasztalat a legjobb tanár A tapasztalat szerepérıl a tanulásban.

Színház az egész világ Ember és szerepei. Szerepek és ıszinteség 
lehetıségeirıl.

Az olimpiai szellem halott Az Olimpia és a pénz, az olimpia és a 
teljesítményfokozó szerek. Az Olimpia és a 



sportszeretet.

A számítógép embertelenné tesz A számítógép hatása az életmódra. A 
számítógép helye az értékskálán.

A külföldi filmeket nem kellene 
szinkronizálni

A mőalkotás eredetisége és praktikus haszna.
Nyelvtanulási lehetıség szemben a 
nézettséggel.

A történelem az élet tanítómestere Képes-e tanulni az ember a történelembıl?
Történelmi tanulmányok értéke. Tapasztalat 
értéke.

Amennyit a technika ad, annyit el is vesz A technikai civilizáció mérlege. Természet és 
technika.

A ruha teszi az embert Látszat és valóság. Az öltözködés 
jelrendszere.

Akinek szíve van, vegetáriánus lesz Állatok életének értéke, védelme. Emberi 
szükségletek, egészség?

Beszélni könnyebb, mint hallgatni Emberi kommunikáció sajátosságai. Önzés, 
önzetlenség a kommunikációban.

A demokrácia csak szavakban létezik A demokrácia elve és megvalósulása közötti 
különbség. 

Ne a farok csóválja a kutyát Az emberi társadalom hierarchiájának értelme 
és visszásságai. Csoportlélektani 
sajátosságok. Falka és vezér.

A gyerekeket be kellene oltani a TV ellen A televízió hatása a gyereknevelésben. (+, -)

Az ember a teremtés koronája Ember és természet viszonya. Az emberi 
természet.

Lassítani kellene Az élettempó alakulása.

Nem szórakozásból vagyunk itt Az élet célja, értelme, értéke.

A képzeletet többre becsüljük, mint a tudást A virtuális világ szerepe. A tudás szerepe.

Az ember önmaga legnagyobb ellensége Önpusztító emberi tendenciák;  önmagán 
segíteni képes ember.

A nıknek kéne megkérni a férfiak kezét Nemek közötti hatalmi viszonyok. 
Hagyomány ereje. 

A kamaszok nem szeretnék, ha megértenék 
ıket

Generációk együttélése. Fejlıdés lélektani 
sajátosságok. Emberi kapcsolatok, emberi 
függetlenség.



Jön a jégkorszak Az ember és környezete. Az ember tudásának 
és környezetét befolyásoló hatalmának 
határai.

A vita elemei – Az érv

Az érv fogalom bevezetése

1. feladat
Győjtsük össze, mit tudunk a következıkrıl:
• az állatok helyérıl a környezetben
• veszélyeztetett fajokról
• állatkísérletekrıl
• „szórakoztató állatokról”, cirkuszról, lóversenyrıl
• állatok érzelmeirıl, intelligenciájáról
• állati kommunikációról
• állatok jogairól
• állatkertrıl

2. feladat
Mondjátok el, vagy írjátok le pontokba szedve, hogy mi a véleményetek az állatok jogairól, 
és hogyan védenétek az állatok jogait, ha rajtatok állna?

3. feladat
Állapítsátok meg az alábbi közlésekrıl, hogy a vélemény, a magyarázat, az érv vagy a 
rábeszélés kategóriájába tartoznak-e. Indokoljátok meg a döntéseteket.
• Szerintem kegyetlen dolog az állatokkal kísérletezni. (vélemény)
• Az emberek azért is kísérleteznek állatokon, hogy gyógyszert találjanak betegségekre. 

(magyarázat)
• Szerintem az állatoknak éppúgy joguk van az élethez, mint nekünk, mert ık is a 

természet részei éppúgy, mint mi. (érv)
• Szerintem az embereket csak akkor zárjuk be börtönbe, ha valami rosszat tettek, de a 

ragadozó állatokat jobb fogva tartani, mert bánthatnak valakit. (érv)
• Indítsunk aláírásgyőjtést az állatok jogaiért. (rábeszélés)

Elmélet - Módszertan

Mi a különbség érv és vélemény között?

Különbözı  embereknek  különbözı  véleményük van,  különösen,  ha  meggyızıdésrıl, 
értékekrıl  van szó. A fenti  esetben az egyik gyerek meggyızıdése (lásd. 1. példa.), hogy 
kegyetlen  dolog  az  állatokkal  kísérletezni.  Számára az  állat  élete  nagyobb  érték,  mint  a 
kísérletbıl származó haszon.

Ha egymás között beszélgetünk, véleményt cserélünk, megmaradhatunk a vélemények 
sokszínősége mellett. Ilyenkor a vélemény kifejtése a tájékoztatás egyik módja.



Van azonban nagyon sok területe az életnek, ahol megegyezéses alapon kell dönteni, és azután 
cselekedni. Például adók elosztásánál vagy törvényhozásnál, vagy egyéb közösségeket érintı 
ügyeknél. Ilyenkor nem elég pusztán elmondani a véleményünket, meggyızıdésünket, hanem 
fontos, hogy közös nevezıre jussunk. A másik felet meg is kell gyıznünk. 

Ennek az a módja, hogy alaposan megokoljuk, miért gondoljuk, hogy a mi elgondolásunk a 
helyes,  és  miért  kellene  másoknak  is  ezt  követni.  Ilyenkor  már  érveket használunk.  A 
harmadik példában azzal  támasztjuk alá az  érvünket, hogy megindokoljuk:”  mert  ık is a 
természet részei éppúgy, mint mi.”

Mi a különbség magyarázat és érv között?

Különbség van a  magyarázat és az  érv között.  Ha megmagyarázzuk álláspontunkat,  az  a 
célunk, hogy segítsünk a másiknak megérteni a mi véleményünket, de nem kell feltétlenül 
neki is ugyanazt gondolnia. Célunk csupán a megértetés. (lásd. 2.példa.)

Ha  azonban  az  a  célunk,  hogy  el  is  fogadtassuk  véleményünket,  vagyis  meggyızzük  a 
másikat, akkor használunk érveket. Ilyenkor meggyızıdésünket indokokkal támasztjuk alá. 
Az érv lényegében nem más, mint indokokkal alátámasztott meggyızıdés. Az érv az érvelés 
alapegysége.

Hogyan függ össze az érvelés az általunk vallott értékekkel?

A harmadik és a negyedik példa egyaránt érv, de a két érvnek a hátterében két értékrend 
húzódik meg. Mi lehet az az érték, amelynek a nevében az elsı, illetve a második érvelı 
beszél? (1. Természet tisztelete. 2. Az ember biztonsága.)

Az  érvelés  elengedhetetlen  módja  az  igazság  keresésének,  és  mint  ilyen,  a  racionális 
gondolkodás  egyik  legfontosabb  eszköze.  Hiszen  minél  több  nézıpontból  vizsgáljuk  a 
valóságot, annál közelebb juthatunk a megismeréséhez. A tisztességes érvelésnek tehát nem az 
a lényege, hogy "legyızzük" a másikat, hanem hogy együtt közelebb jussunk az igazsághoz.

Mi a rábeszélés?

Ha egy dohányosnak  elmagyarázzuk  a  dohányzás  káros  hatásait,  valószínőleg meg fogja 
érteni, amit mondunk neki, és vagy leszokik a dohányzásról ennek hatására vagy nem. Ha 
nem szokik le, akkor ugyan sikerült esetleg meggyıznünk, de nem sikerült rábeszélnünk. Ha 
leszokik (tehát cselekszik is a rábeszélésünk hatására), csak akkor mondhatjuk, hogy sikerült 
rábeszélni is. A rábeszélés lényege tehát, hogy érvek hatására cselekvésre bírunk valakit. A 
rábeszélés rafinált módozatait használják például a reklámok, amikor arra vesznek rá minket, 
hogy valamilyen árucikket megvegyünk.

Végezetül összefoglalva:

A magyarázat � megértésre

Az érvelés � meggyızésre

A rábeszélés � cselekvésre vezet



Anyaggy őjtés, érvrendszer kialakítása

4. feladat - Ötletbörze
Az alábbi tételhez győjtsünk érveket.

Az állatok nem az állatkertbe, hanem a természetbe valók

Elmélet - Módszertan

Egyaránt lehet párban és csoportban dolgozni. Eleinte engedjen mindenki szabad utat 
bármilyen ötletnek. A lényeg az, hogy változatos, sok szempontú legyen az ötletbörze. Az 
ötletek közötti összefüggéseket nyilakkal és vonalakkal lehet jelölni. Fontos ötleteket be lehet 
karikázni, kétséges ötletek mellé kérdıjelet lehet tenni, hibásnak bizonyuló ötleteket át lehet 
húzni.

5. feladat - „T” táblázat készítése

Egy nagy T bető két oldalára rendezzük el egyik oldalra a tétellel kapcsolatos pozitív 
ötleteinket, a másikra a tétellel kapcsolatos negatív ötleteinket.

Elmélet - Módszertan

Példa:

Pozitív Negatív

1. Szeretünk állatkertbe járni. 1. Borzasztó dolog, amikor a szegény állatot 
bámulják, cukkolják, esetleg neki nem 
való ennivalóval etetik.

2. Aki állatkertbe jár, megszereti a 
természetet.

2. Szegényeket kiszakítjuk a természetes 
környezetükbıl. Ez olyan, mint amikor az 
embereket összefogdosták, és elvitték 
rabszolgának.

3. Kihalófélben lévı, vagy beteg 
állatokat így lehet megmenteni és 
szaporítani.

3. Szők helyen és ketrecekben az állatok 
depressziósak lesznek.

4. A mai modern állatkertek olyanok, 
mint egy szafári park.

4. A madarak nem tudnak eleget repülni, a 
vízi élılényeknek nincs elég helyük az 
úszáshoz.

5. Az állatkertekben jól mőködı oktatási 
intézmények nevelik a gyerekeket a 
természet szeretetére.

5. Az állatoknak is jár a szabadság. 
Képzeljük el, ha minket zárnának be a 
ketrecbe.



6. feladat - Keresd a párokat
Keressünk az ötletek között összeillı párokat. Ezekbıl lehet majd érveket, ellenérveket 
alkotni.
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Nézzük meg, hogy az egymást kiegészítı pároknál milyen értékek kerülnek egymással 
szembe. A pozitív 3 és a negatív 2 például a természetvédelem és a szabadság tiszteletének az 
értékét állítja egymással szembe. A pozitív 5 és a negatív 3 az ember számára hasznosat állítja 
szembe az állat számára lelkileg szükségessel (az emberi empátiára apellálva).

7. feladat – Ötletbıl érv
Nézzük meg, hogy az ötleteinkbıl hogyan tudunk érveket alkotni. Mi az állításunk, és mi a 
bizonyíték.

Mindenki írjon helyes érveket kártyákra. A kártyáját adja tovább a szomszédjának, akinek 
ellenérvet kell hozzá írni. Ne felejtsük el, hogy az érvben meglegyen az állítás és a 
bizonyítás egyaránt.

További módszertani segédlet

Lehetséges érvek és ellenérvek győjteménye.

Pro Kontra

• Az embernek nincs joga az állatokat a 
saját céljai érdekében rabságban tartani. 
természetes joguk, hogy a saját 
élıhelyeiken éljenek.

• Az állatoknak nincsenek jogaik. A jog 
emberi fogalom. Az állatok nem tudnak 
szavazni, nincs, aki képviselje ıket.

• Az állatkertek a kipusztulófélben lévı 
állatokat védik, tehát jót tesznek az 
állatokkal.

• Bármilyen jó szándék is vezérli az 
állattartókat, az állatok szenvednek a 
fogságban, depressziós tüneteket 
produkálnak, sokszor nem normálisan, sıt 
önpusztítóan viselkednek. A vízben élı 
állatoknak nincs elég vizük, a madarak 
nem tudnak eleget repülni.

• Az állatkertek nagy változásokon mentek 
át az utóbbi idıben. Ma már fontos, hogy 
az állatoknak elegendı terük legyen, 
gondosan ápolják ıket. természetesen 
vannak még problémák, de ezek nem ok 
arra, hogy az állatkerteket bezárják.

• Az emberek elsısorban szórakozni járnak 
az állatkertbe, hogy a ketrecekben fogva 
tartott állatok furcsa viselkedésén 
mulassanak. Az állatok valódi viselkedését 
csak a természetes élıhelyeiken lehet 
tanulmányozni. Az állatkert azt tanítja 
meg látogatóinak, hogy rendjén való dolog 

• A modern állatkertek nem 
szórakozóhelyek, hanem az oktatás és 
nevelés színterei. A gyerekeket éppen 
azért viszik az állatkertbe, hogy a 
veszélyeztetett fajokról tanuljanak, és 
lássák, hogyan védik az állatkertek a 



az állatokat fogságban tartani saját 
szórakozásunkra.

veszélyeztetett fajokat. Éppen hogy a 
környezettudatosságra nevelnek.

• Kétszeresen is sántít az az érv, hogy az 
állatkertek a környezettudatosságra 
nevelnek. Egyfelıl, mivel nagyon kevés 
állat szaporodik egymással, fennáll a 
veszélye az elkorcsosulásnak. Másfelıl a 
kihalófélben lévı állatok szaporítását nem 
az állatkertekben, hanem nagy, 
természetes élıhelyt utánzó 
rezervátumokban kellene végezni. 

• Az állatkert egyik legfontosabb feladata, 
hogy a kihalófélben lévı állatokat 
szaporítsa. Mivel ezeknek az állatoknak a 
saját eredeti környezete veszélyessé vált a 
számukra, az állatkert tud olyan 
körülményeket teremteni, ahol 
szaporodhatnak. A másik lehetıség az 
lenne, ha hagynánk ıket kipusztulni. Ezt 
senki sem akarhatja.

• Nagyon szép példáit látjuk annak, hogy 
híres kutatók, mint például Jane Goodall 
az állatokat a saját természetes 
környezetükben tanulmányozta, ily módon 
a társas viselkedésüktıl kezdve a 
környezetükkel való kapcsolatig rengeteg 
mindent tanulmányozni lehetett.

• Nem kellene így kiélezni a kérdést. Nem 
arról van szó, hogy vagy a természetes 
környezet, vagy az állatkert tudja védeni a 
kipusztulófélben lévı állatokat, hanem is-
is.

Az érvgyőjtemény IDEA Debatabase alapján készült (www.debatabase.org)

Érvfelismerési gyakorlatok

8. feladat – Érvek vagy nem?
Állapítsátok meg, hogy a következı szövegek érvek-e vagy nem. Keressétek meg az állítást 
és a bizonyítást. Magyarázzátok meg, mi hiányzik a szövegbıl, ha nem érv.

1. Nehéz idık következtek a családra. Idegenben kellett helytállniuk.
2. Kiabálást lehetett hallani a túlpartról. Mivel meghallottam a szivattyúk hangját is, 

tudtam, hogy átszakadt a gát. 
3. Az elhízás ma már a fiatal generációkat is veszélyezteti. Egészséges étkezéssel és 

testmozgással lehet elkerülni.
4. Papp Laci minden idık egyik legjobb bokszolója volt. Több versenyt nyert meg, mint 

bárki más.
5. Sokan azt hiszik, hogy pénzzel mindent el lehet érni, pedig vannak olyan betegségek, 

amelyeket pénzzel sem lehet meggyógyítani.
6. Nem tud saját házat vásárolni? Nem akar lakást bérelni? Nálunk olyan kölcsönt kap, 

amibıl felépítheti álmai házát. Jöjjön hozzánk, és jól jár!
7. Mivel a bálna hal, a halak pedig emlısök, ezért a bálna emlıs.
8. A legtöbb rovar gyorsabban szaporodik, mint a nyulak. A nyulak gyorsabban 

szaporodnak, mint az elefántok, tehát a rovarok gyorsabban szaporodnak, mint az 
elefántok.

9. Megromlott légkörben nem lehet jó munkát végezni. Nálunk konfliktus konfliktust ér a 
munkahelyen. Állást kéne változtatni. Végül is a sok konfliktus a rossz munkahelyi 
légkör jele. 
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Megoldás:
1. Tényközlés;
2. Ok-okozat;
3. Hiányzik a tétel;
4. Érv;
5. Ellenvélemény;
6. Rábeszélés;
7. Hibás kiindulópont;
8. Érv;
9. Érv.

9. feladat – Keresd a bizonyítékokat
Milyen bizonyítékokon keresztül lehet eljutni az alábbi következtetéshez?

1. Következtetés:
Tehát az embereknek kevesebb édességet kellene fogyasztania.

2. Következtetés:
Az egyetemi végzettség és a nyelvtudás egyre elengedhetetlenebb, ha valaki jó állást akar 
magának.

3. Következtetés:
A bőnmegelızés legjobb módja tehát, ha az embereknek lehetıségeket ad a társadalom.
10. feladat - Sántító érvek
A következı érvek közül mindegyik sántít, de mindegyik egy kicsit másképpen. 
Tanulmányozzátok az érveket, és próbáljatok rájönni gyönge pontjaikra!

1. Én a helyedben nem hinnék neki. Micsoda emberekkel barátkozik. Ráadásul kétszer 
elvált.

2. Az ismerıseim mind a környezetvédıket támogatják. Szerintem ık fognak bejönni a 
választáson.

3. Ez várható volt.  Megválasztottuk ıket, és most itt a visszaesés.
4. A bankárok mind pénzéhesek. 

- Mibıl gondolod?
- Csak pénzéhes emberek mennek bankárnak.

5. A GDP bizonyára magasabb Dániában, mint Franciaországban, hiszen a dánok 
többet keresnek, mint a franciák.

6. A fejenkénti borfogyasztás Franciaországban a legmagasabb. Jean biztos rengeteg 
bort iszik.

7. Mindenki Calgonitot használ, aki számít. Használjon ön is Calgonitot!
8. Ha nem akar megkopaszodni, használja a Hajrá!  hajnövesztı szert!
9. Mibıl gondolja, hogy megúszhatja az adócsalást?
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Lehetséges megoldások:
1. Ebben az esetben az a hiba, hogy nem az érvekkel 

foglalkozunk, hanem az embert támadjuk. (Ad hominem = az 
ember ellen)



2. Elhamarkodott általánosítás. Túlságosan kevés eset alapján 
túlságosan messzemenı következtetéseket vontunk le.

3. Olyan következtetést vontunk le, ami nem következik az 
állításból. (Non sequitur = nem következik belıle)

4. A bizonyíték nem más, mint az állítás megismétlése. 
Önmagába visszatérı érv.

5. Ez az érvelés felteszi, hogy ami a csoport minden tagjára igaz, 
igaz a csoport egészére is. Nem veszi figyelembe azt a 
lehetıséget, hogy Franciaországnak több lakosa van, mint 
Dániának, és így kisebb egyéni jövedelmek mellett is lehetséges 
nagyobb nemzeti össztermék.

6. Itt a fentiekkel pont ellentétes hibával állunk szembe. Itt a hibás 
kiindulás az, hogy, ami egy csoportra igaz, igaz annak tagjaira 
is. Abszurd példa, hogy Magyarországon a családonkénti átlag 
gyerekszám másfél, még sincsen egyetlen család sem, 
amelyiknek másfél gyereke volna.

7. Ha mindenki ezt teszi, csináljuk mi is! Ez az érvelési mód 
elkerüli, hogy sokféle szempontot figyelembe vegyen. Példánk 
esetében az árat, az egyéb kínálatot stb.

8. Hamis dilemmával állunk szemben. Nem csak az a két út áll 
nyitva számunkra, hogy Hajrát használunk vagy 
megkopaszodunk.

9. Összetett kérdés. Két kérdést foglal magába: A. Elkövetett-e 
adócsalást? B. Reméli-e, hogy megússza?



Érvek gy őjtése szövegekb ıl

11. feladat
Keresd ki a következı fogalmak definícióit a szövegbıl:
• Örökletesen módosított 
• Szupergyom
• Szuper kórokozó

Keresd ki a következı fogalmak definícióját szótárból vagy lexikonból:
• Géntechnológia
• Örökítı anyag
• Rezisztencia
• Antibiotikum

Keress a szövegbıl példákat, amelyek valamit bizonyítanak.

Keress érveket és ellenérveket a következı tételhez:
„Az örökletesen módosított élelmiszerek termelését be kellene tiltani”

(LINK!!! )



A vita elemei – A definíció

Definíciós gyakorlatok

1. feladat - Találd ki, mit definiáltam

Definíció

Vágyaiban valamilyennek vagy valahova 
képzeli magát

Ábrándos képzelıdésbe merül

Kerek szemő, horgas csırő éjjeli ragadozó 
madár

Óceánban élı, a cetek rendjébe tartozó 
óriási emlısállat

Olyan kormányzási forma, ahol az 
emberek szavazással döntik el, hogy ki 
kormányozza ıket

Akinek mindene az evés, ivás

Aki tudatosan valótlant mond

Vállhoz szorítva megszólaltatható 
négyhúrú, a legmagasabb hangolású vonós 
hangszer

Sportolásra (fényőzı) szórakozásra 
használt lakható, gyors kis hajó

Igavonó állat, különösen szarvasmarha 
nyakára tekeredı (páros) fakeret, amelyhez 
a szekérrúd kapcsolódik

Felhalmozott pénz vagy különlegesen 
értékes ingó vagyontárgyak összessége

Sajnálkozás, lelkiismeret-furdalás fogja el 
valami miatt

Az élılények környezetükhöz való 
viszonyát kutató tudományág

Ellenséges viszonyt megszüntetve újra 
barátságos viszonyt teremt valakivel

Késıbbi felhasználásra tárol

A nyomtatásban való gondolatközlés 
szabadsága

Gyanakvást, bizalmatlanságot, ártó 
szándékot kifejezı, oldalról figyelı (szem)

Versenyen, mérkızésen izgulva szívvel-
lélekkel valakinek a gyızelmét kívánja

Ragadós, nedves piszok

Az emberiség vagy valamely nép, nemzet 
életében történt fontosabb események 
sorozata, illetve ennek valamely szakasza

2. feladat - Definiáld a fogalmat

Definiált fogalom

Álmodik

Álmodozik

Bagoly

Bálna

Demokrácia

Haspók

Hazug

Hegedő

Jacht

Járom



Kincs

Megbán

Ökológia

Összebékül

Raktároz

Sajtószabadság

Sanda

Szurkol

Szutyok

Történelem



3. feladat – Mi a módszer?
Különbözı módszerek felhasználásával definiáljuk az alábbiakat:
betegség, cukor, elefánt, égitest, európaiság, háború, szegénység, skanzen, vallás.

Próbáljuk ki, hogy megfelelnek-e definícióink a felcserélhetıség követelményének. 
Mondjuk el szomszédunknak a definíciót, próbáljuk ki, vajon egyértelmő-e?

4. feladat - Keresd a hibát a definícióban
Keressünk fogalmakat, amikre szintén ráillenek az alábbi definíciók, hogy bebizonyítsuk az 
alábbi definíciók elégtelenségét:
• A kakaó meleg ital, amit az emberek kávé helyett isznak 
• A helikopter a levegınél nehezebb szerkezet, ami repül
• A sajtószabadság olyan szabadságjog, amit az alkotmány biztosít.

Állapítsuk meg, mi a hiba a következı definíciókban, és írjunk olyan definíciókat, amik 
kiküszöbölik a hibát.
• A kutya az ember legjobb barátja.
• Káros az, ami kárt okoz.
• A vadász olyan ember, aki fájdalmat és szenvedést okoz az állatoknak.

Elmélet - Módszertan

A feladatokhoz kapcsolódva
• A definíciók A magyar nyelv értelmezı szótárából valók.
• A szótárból még újabb fogalom – definíció párokat lehet alkotni.
• Az egyik tanuló a definíciót mondja, a másiknak fel kell ismernie a fogalmat. 
• Az egyik tanuló a fogalmat mondja, a másiknak definiálnia kell. Végül összehasonlítják a 

saját definícióikat a szótáréval.
• A tanulók azonosítják a szótár által alkalmazott definíció módszerét.
• A játékot nehezíteni lehet a Tabu mintájára úgy, hogy bizonyos szavak használatát 

megtiltjuk a definiálásnál.

További módszertani segédlet

A meghatározás módszerei
Logikus gondolkodás világos fogalmak nélkül nem lehetséges. Magunk számára is tisztázni 
kell, hogy pontosan értjük-e a fogalmakat, amiket használunk, de nem tudjuk meggyızni a 
másikat sem, ha a fogalmakat mindkét fél másként értelmezi.

A fogalom meghatározás módjai
Arisztotelész azt mondja, hogy minden jó meghatározás két részbıl áll, két szilárd lábon: 
elıször beilleszti a kérdéses tárgyat egy osztályba vagy csoportba, amelynek általános 
jellemvonásai az övéivel megegyeznek - így például az ember mindenekelıtt: állat;  
másodszor megjelöli, hogy miben különbözik e tárgy osztályának összes többi tagjától - így 
tehát az ember az arisztotelészi rendszerben eszes állat, specifikus különbsége az, hogy 
ellentétben az összes többi állattal, eszes lény.



Szükséges és elégséges feltételek
Tegyük fel, hogy az autóbuszt kell definiálnunk. Ha azt mondjuk, hogy az autóbusz egy olyan 
jármő - és itt eleget tettünk a szükséges feltételnek azzal, hogy besoroltuk egy osztályba -, 
amit szárazföldön használnak, (itt elkülönítettük az osztály más csoportjától, amit vízen vagy 
levegıben használnak), 40-60 személy számára tervezett zárt utastérrel (itt elkülönítettük pl. a 
személyautóktól), és amit belsıégéső motor hajt (ezennel elkülönítettük a kerékpároktól, stb.) 
- és  itt eleget tettünk az elégséges feltételnek, mert nem mondtunk róla sem többet sem 
kevesebbet, mint ami elegendı ahhoz, hogy a hallgató ráismerjen a meghatározott fogalomra.

A felcserélhetıség követelménye
A logikai definíciók esetében fontos követelmény, hogy a fogalom és a definíció egymással 
felcserélhetı legyen anélkül, hogy ez félreértést okozna. Az altatószert például a 
következıképpen lehet meghatározni: "olyan gyógyszer, ami tompítja az érzékelést, alvást 
idéz elı, és hosszabb távon függıségbe lehet tıle kerülni". Ha ezt a meghatározást halljuk, 
semmi más nem jut eszünkbe, csak az altatószer. Ha azonban csak úgy határoznánk meg, 
hogy "bármi, amitıl elalszunk", akkor az unalmas tanártól a sörig minden eszünkbe juthat, 
tehát a definíció és a fogalom az utóbbi esetben nem felcserélhetı. 

Az önmagába visszatérı definíció
Ha úgy definiáljuk az altatószert, hogy "olyan szer, ami alvást okoz", önmagába visszatérı 
definíciót alkottunk, vagyis megismételtük a kulcsszót módosított formában. Valójában semmi 
újat nem mondtunk a fogalomról. Az ilyen hibás definíciót kerülni kell.

A képszerő definíció
A képszerő meghatározások általában szemantikai alakzatokon alapulnak, leggyakrabban 
metaforán. Nem annyira a logikus gondolkodás, mint inkább valamilyen gondolat 
megvilágításának, szemléletesebbé tételének eszköze.

A definíció és a szövegösszefüggés
Az értelmezı szótárak nagy segítségünkre lehetnek definíciók megalkotásánál, de nem szabad 
elfelejteni, hogy a szavak végsı jelentésüket a szövegösszefüggésben nyerik el, és nekünk ezt 
is alaposan figyelembe kell venni.

Képzeljük el, hogy a tétel, amirıl vitatkozunk a következı:

"Az állatvédık fölöslegesen kongatják a vészharangot".

Mielıtt egyáltalán nekifoghatunk az érvek összegyőjtésének, tisztáznunk kell, hogy mit jelent 
a tétel, elsı hallásra ugyanis többféleképpen is értelmezhetı. Mondhatjuk, hogy azért 
fölösleges az állatvédık erıfeszítése, mert 
• már túl késı van, vagy 
• mert úgysem tehetnek semmit, vagy 
• mert egyáltalán nincs olyan nagy baj, mint amilyet lefestenek. 
Csak miután tisztáztuk, hogyan értelmeztük a feleslegesen szót, láthatunk neki a vitának. 
Különféle definíciókkal akár ellentétes irányt is adhatunk a vitának.  Ha azt akarjuk 
bizonyítani, hogy már túl késı van (1), már nem fordíthatjuk vissza a káros folyamatokat, az 
élıvilág visszafordíthatatlan rombolásának példáival támaszthatjuk alá érveinket. Ha viszont 
azt akarjuk bizonyítani, hogy az állatvédık aggodalmai túlzóak (3), az ember együttérzését, és 
problémamegoldó képességét kell bizonyítani. Ilyenformán a definícióval a vita irányát is 
megszabhatjuk. 



Gyakori definíciós módszerek

Definiálhatunk egy fogalmat:

1. Hasonlítással, szembeállítással pl.: öreg aki már nem fiatal

2. Példák felsorolásával pl.: antiutópia regény, amely ijesztı képet fest a 
jövırıl, pl. 1984, Szép új világ

3. Összetevıi alapján pl.: palacsinta tejbıl, lisztbıl és tojásból sütött 
lepény

4. Jellemzı tulajdonságok alapján pl.: rózsa színes, szirmos virágú, kétszikő, 
szúrós szárú növény

5. Aszerint, hogy mire jó pl.: kuktafazék edény, amelyben ételeket nyomás 
alatt gyorsan fızhetjük

6. Kombinált módszerrel pl.: egy jó állás izgalmas, jól fizet (4), ahol 
kibontakoztathatom tehetségemet 
(5), nem olyan unalmas, mint a 
mostani (1), jó megélhetést biztosít 
(5), például állatorvos vagy pilóta 
(2).



A csapatok felkészülése a vitára

Értelmezés, definíció, anyaggy őjtés

Elmélet - Módszertan

A vita nagyon összehangolt csapatmunkát igényel. A felkészülés a témában való 
elmélyüléssel, anyaggyőjtéssel és ezzel párhuzamosan a tétel értelmezésével kezdıdik. 

Vegyük példának azt a tételt, hogy A reklám jobb ügynök, mint a minıség. Értelmezni kell a 
tétel kulcsszavait.

Reklám: Árut, (szellemi) terméket, szolgáltatást, céget népszerősítı feltőnı hirdetés Magyar 
Értelmezı Szótár – MÉSZ)

Ügynök: a.) Üzletszerzı, b.) Idegen, ellenséges hatalom érdekében tevékenykedı személy.
(titkos-) (MÉSZ)

Min ıség: a.) A dolgok lényegét jellemzı tulajdonságok összessége, mint filozófiai kategória, 
b.) Valaminek az értékelését is magába foglaló jellege. (MÉSZ)
A minıség: azt fejezi ki, mennyire jó vagy rossz valami. (Macmillan)

Tudjuk, hogy a szavak a végsı értelmüket a szövegösszefüggésben nyerik el. Vajon 
megfelelnek-e a fenti definíciók, és ha igen, melyik felel meg a mi 
szövegösszefüggésünknek? 

Nyilvánvaló kereskedelmi témáról van szó, tehát a filozófiát és a titkos ügynököt egyaránt 
kizárhatjuk. A minıség szót még így is nagyon sokféle szempontból lehet használni. Nincs 
olyan szótár a földön, ami olyan definíciót ad, amelyet mindenki egyaránt elfogad. 
Megállapíthatjuk, hogy valami olyasmit kell majd vizsgálnunk, hogy amikor az emberek 
valamit vásárolnak, mi a fontosabb számukra, azok az információk, befolyásolási módszerek, 
amelyekkel egy reklám él, vagy a saját minıségrıl alkotott tapasztalatuk. Tanulmányozni 
lehet a reklámpszichológiát, a kereskedelmi adatokat. 

Feladat- Kulcsszavak definiálása
Válasszunk ki a tételjegyzékbıl néhány tételt, és definiáljuk a kulcsszavakat a tétel 
összefüggésében.



A tétel értelmezésének sz őkítése, b ıvítése

Elmélet - Módszertan

Az értelmezés területére tartozik az is, hogy eldöntsük, milyen körben vizsgálódunk. Az egész 
világon? Szinte lehetetlen. Egy-egy földrészen, országban, cégnél, egy-egy termék körében? 
Milyen reklámhordozókat vegyünk figyelembe? A definíció érvényességi körét jól meg kell 
gondolni. A tagadó csapat ugyanis elınyökre tehet szert, ha a túl szőkre fogalmazott definíciót 
kibıvíti, vagy a túl tág definíciót leszőkíti. Egy tágabb definíció esetén több érvet lehet 
találni, egy szőkebb definíció viszont megkönnyíti a felkészülést.

A csapatok feladatai

Elmélet - Módszertan

Az állító csapatnak a tétel igazát kell bizonyítania, tehát ahhoz kell bizonyítékokat győjteni, 
hogy a reklámnak erısebb a hatása a vásárlókra, mint a minıségnek. A tétel nyilvánvalóan 
szükségessé teszi összehasonlítások alkalmazását. Mit mivel fogunk összehasonlítani? 
Adatokkal is bizonyíthatjuk a tételt, de a különbözı reklámok hatásmechanizmusait vizsgálva 
is bukkanhatunk bizonyítékokra.

A tagadó csapatnak meg kell vizsgálni, milyen módozatai vannak a tagadásnak, és stratégiai 
szempontból melyik a legjobb.

A reklám rosszabb ügynök? Nem olyan jó ügynök? Nem a reklám a legjobb ügynök? A 
minıség jobb ügynök, mint a reklám? Azt a tagadási módot válasszuk ki, amelyikhez a 
legjobb érveket tudjuk felhozni.

Ha kialakítottuk a tétel valamifajta értelmezését, elkezdhetjük az anyaggyőjtést. Lexikonokat, 
könyveket, cikkeket, a világhálót tanulmányozhatjuk. Fontos gondolatokat, érveket, hasznos 
idézeteket érdemes kicédulázni. A vitában fontos a tárgyi megbízhatóság, de a vita nem 
tényözön, hanem értékek mentén zajlik. 

Feladat – Érv kirakós
• Egy már elhangzott érvrendszert bontsunk részekre. (A függelék érvgyőjteményébıl is 

választhatunk.)
• Írjunk minden részt külön kártyákra.
• A résztvevık próbálják helyreállítani a logikus sorrendet. 
• Utána megbeszélhetjük, hogy természetesen nem csak egy helyes megoldás létezik.

Feladat – Állítás és bizonyítás
• Megkérdezzük, hogy milyen érdekes és ellentmondásos témákról vitatkoznának szívesen 

a résztvevık. Az ötleteket összeírjuk a táblán. 
• Eleinte frontálisan, késıbb párban felváltva dolgozva, az egyik résztvevı egy 

meggyızıdésének ad hangot, a másik bizonyítékot keres hozzá.



Elvek, értékek és a kritérium

Elmélet - Módszertan

Az elvek és értékek a jó fogalmához köthetık. Értéknek tekinthetünk egy vidám baráti 
társaságban eltöltött délutánt, de értéknek tekinthetjük valakinek az áldozatos munkáját a 
közösségért. Teljesen normális dolog, hogy az átlagember sokféle dolgot értékel. Az 
értékeknek azonban van egy rangsora, és amikor értékek szembekerülnek egymással, az 
embernek el kell döntenie, melyik érték a fontosabb. Például, ha a barátod nem mondott 
igazat, és valaki tıled próbálja megtudni az igazat, döntened kell, hogy az igazmondás vagy a 
barátod iránti hőség a fontosabb a számodra. Szereted a barátodat és szereted az igazmondást, 
mégis döntened kell.

Amikor a vitában a tétel mellett vagy ellene érvrendszert alkotunk, tisztában kell lennünk 
azzal, milyen érték mentén alkotjuk meg az érvünket. Például, ha a demokráciáról vitázunk, 
egyik oldalon a többség uralma a másik oldalon a kisebbség jogai állhatnak. Ha azt a tételt 
vitatjuk, hogy Az állatkísérleteket be kell tiltani, a központi érték az élet tisztelete lehet. A 
vitában azt az értéket vagy elvet, aminek a mentén érvelünk kritériumnak nevezzük.

Feladat - Mi lehet a kritérium?
Próbáljuk megfogalmazni az alábbi állítások, javaslatok kritériumát.

• Autózás helyett kerékpározni kellene
• Inkább a válás, mint a veszekedés
• A szabadság fontosabb, mint az egyenlıség
• Tartalom szőrı csipet kellene beépíteni a gyerekes családok TV-jébe
• Az információ hatalom



Az érvek és a tétel kapcsolata

Elmélet - Módszertan

Az érvrendszer az a gondolatmenet, amelynek a mentén az állító csapat a tételt bizonyítja, a 
tagadó csapat a tételt cáfolja. Mivel azonban a versenyeken mindegyik csapat állító és tagadó 
szerepben egyaránt vitázik, a felkészülés során mindegyik csapatnak össze kell állítania egy 
állító és egy tagadó érvrendszert. Az érvrendszernek a tételre kell vonatkoznia, és az érveket 
cáfolni is a tétel tükrében kell. Állításaink alátámasztására példákat, analógiákat, történeteket, 
adatokat használhatunk fel.

Az érvelést rögtönzött mini vitával is gyakorolhatjuk párokban, felváltva.

Feladat - Mini vita

Az alábbi tételt bizonyítsátok úgy, hogy közben kitértek az említett területekre.

A beszédidı elosztása:

2-3 percig az állító beszél
1 percig a tagadó cáfol

1 percig az állító reagál

A világ biztonságosabbá vált.
• Az orvostudomány fejlıdése
• A demokrácia fejlıdése
• A bőnmegelızés

A világ veszélyesebbé vált.
• Közlekedés
• Életmód
• Környezet

A bizonyítás felel ıssége 

Elmélet - Módszertan

Egy vitánál az egyik legfontosabb kérdés, hogy kit illet a bizonyítás kötelezettsége. Vannak 
olyan vitaformák, ahol egészen addig az állító csapat áll nyerésre, ameddig a tagadó csapat 
nem tudja bebizonyítani hitelt érdemlıen, hogy a tétel nem igaz.  Az életben is vannak olyan 
helyzetek, amikor nincs köztes igazság. Egy bőnügyben egy vádlott nem lehet egyszerre 
bőnös és ártatlan. Ott egészen addig megilleti az ártatlanság vélelme, ameddig az ügyész be 
nem bizonyítja bőnösségét. Sem az ügyvédnek, sem a vádlottnak nem kell bizonygatni 
ártatlanságát, csak azt kell bizonyítani, hogy a vád nem igaz. Tehát a bizonyítás kötelezettsége 
az ügyészt illeti.



A Karl Popper vitában bizonyítás kötelezettsége mindkét csapatot egyaránt terheli. Ebben a 
vitaformában akkor jó a vitatétel, ha nagyjából kiegyensúlyozott. Tehát racionálisan 
körülbelül annyi szól mellette, mint amennyi ellene. Ennek megfelelıen mindkét csapatra 
egyforma bizonyítási felelısség hárul.

Feladat - Vitaquick
• A diákok vagy párban dolgoznak, vagy ketten kimennek a csoport elé.
• Írjunk fel a táblára könnyen megvitatható témákat. 
• Dobjunk fel egy pénzt. A nyertes választja a témát, a vesztes eldöntheti, melyik oldalon 

áll. 
• Rövid felkészülés után az alábbi idıbeosztásban vitatkoznak a felek.

Állító beszéd (1.5 perc)
Keresztkérdések (1 perc)
Tagadó beszéd (1.5 perc)
Keresztkérdések (1 perc)
Állító lezárás (45 mp)
Tagadó lezárás (45 mp)

Stratégiák

Elmélet - Módszertan

Az állító csapat stratégiája

Az állító csapat nagy elınye, hogy a definícióval, a tétel értelmezésével és a kritérium 
megnevezésével ı szabhatja meg a vita irányát, ezért jobban felkészülhetnek arra, ami 
várható. Az A1 beszéd az egyetlen, amit elıre meg lehet írni, és ahol váratlan dolgokra még 
nem kell reagálni. Ezt az elınyt érdemes tudatosan is megtartani azzal, hogy a 
kezdeményezést a csapat a kezében tartja. Az érveléssel kapcsolatos feladatokat azonban meg 
kell osztani. Az érveket nagyon meg kell válogatni. Csak az erıs és a kritériumnak megfelelı 
érveket szabad használni. Nem elég, ha az érv témához illik. Nem szabad elveszni 
részkérdésekben. Minden érvnek a tételt kell bizonyítani a kritérium tükrében.

Amikor az állító csapat cáfolja a tagadó csapat érveit, szintén figyelni kell, hogy a lényeget 
cáfolja, és a tagadó csapat kritériumának a tükrében tegye mindezt. 

A tagadó csapat stratégiája

Az állító beszéd alatt a tagadó csapatnak nagyon figyelmesen kell követnie a 
gondolatmenetet, és szakszerő jegyzeteket kell készítenie, hogy sorban és szisztematikusan 
cáfolhassa, amit az állító csapat mondott.

A tagadó csapat több szinten is támadhatja az állító csapat beszédét. Ha a definíciót nem 
fogadja el, új vagy módosított definícióval is elıállhat, de mindig meg kell gondolni, hogy a 
vita egészében nem szólhat a definícióról, hiszen valódi értékeknek kell ütköznie a vitában. 
Van azonban olyan eset, amikor a tagadó csapat kénytelen megtámadni a definíciót, mert az 
túl szők értelmezést tesz lehetıvé.



Stratégiák és kritériumok

A kritériummal kapcsolatban többféle összeütközés lehetséges.
A tagadó és az állító csapat más és más kritérium nevében vitatkozik. Az állatkísérletekre 
visszatérve például a tagadó csapat az ember számára hasznos dolgot tartja a legnagyobb 
értéknek.

Elıfordulhat az is, hogy a két csapat megegyezik a kritériumban, de másként értelmezi. 
Mindkét csapat megegyezik abban, hogy az igazságosságot támogatja, de mást és mást 
értenek igazságosságon.

A harmadik ütközési terep az érvek ütközése. A tagadó csapat többféleképpen cáfolhatja az 
állító érveket: logikai hibákat találhat bennük, ténybeli tévedésekre hívhatja fel a figyelmet, a 
következetlenséget vagy az elıítéletességet kifogásolhatja.

A cáfolatok után a tagadó csapatnak saját érvekkel is elı kell állni. A cáfolat mindig támadó 
jellegő, az ellenérvek a saját állások védelmében hangzanak el.

Feladat - Levelezı érv-váltás
• Válasszunk ki egy tételt a lehetséges tételek közül.
• Minden második ember írjon egy állító érvet, a többiek pedig egy tagadó érvet egy 

kártyára.
• Adja mindenki tovább a kártyáját a szomszédjának. Az cáfolja meg az érvet a kártya 

másik oldalán.

Feladat - Levelezı vita
• Mielıtt szóban elkezdünk a szabályokat betartva vitatkozni, érdemes nagy 

csomagolópapíron írásban is lebonyolítani egy vitát. 
• A1 megírja az állító beszédét, T1 cáfolja, és ellenérveket hoz fel stb.
• Ezzel a módszerrel több gondolkodási idı van, mintha szóban kellene vitatkozni.

A keresztkérdések

Elmélet - Módszertan

A vita során mindkét csapat kétszer kerül olyan helyzetbe, hogy keresztkérdéseket tehet fel az 
ellenfélnek. A keresztkérdések vonatkozhatnak a már elhangzottakra, de az elsı 
keresztkérdéseknél rá lehet olyan dolgokra is kérdezni (beleegyezést nyerni bizonyos 
állításokhoz), amiket majd a tagadó beszélı fog kifejteni. A keresztkérdések eredményeit a 
vita folytatásakor fel lehet használni.

A keresztkérdéseknek három fontos célja van:
• Tisztázza a két fél álláspontját. Ha a definíció vagy egy érv nem világos, rá lehet kérdezni, 

ugyanis, ha az ellenfél nem értelmezi világosan a vitapartnere érveit, nem is tudja ıket 
pontosan cáfolni

• A kérdezı feltehet olyan kérdéseket, amelyek rámutatnak az ellenfél gyengeségeire, 



érveinek ellentmondásaira, a bizonyítékok hiányosságaira stb.
• A kérdezı megszerezheti az ellenfél beleegyezését olyan dolgokhoz, amik az ı érveit 

fogják erısíteni. 
(Például a csapatok arról vitatkoznak, hogy „A dohányzást be kellene tiltani.”  
Megkérdezi a tagadó csapat, hogy: „Szerinted a vajas kenyeret be kellene tiltani?” Ha az 
állító azt mondja, ”Nem, ez ostobaság.” Akkor a tagadó csapat idézheti, hányan halnak 
meg magas koleszterin szint miatt, és bebizonyíthatja, hogy a vajas kenyér is lehet olyan 
veszélyes, mint a cigaretta.)

Feladat - Hol a kérdés komámasszony?
• Osszuk ketté a csoportot. 
• Az egyik csoport érvet alkot egy adott tételhez.
• A másik csoport ellenérvet alkot ugyanahhoz a tételhez.
• Az egyik csoportból valaki bemutatja a csoport érvét, a másik csoportból valaki 

keresztkérdéseket tesz fel. Ha bármelyik fél kifogy a mondanivalójából, helyet cserél 
valaki mással a csoportjából.

• Utána megbeszéljük, milyen a jó keresztkérdés.

Feladat - Mi a titkos cél?
• Ezt a játékot is két csapatban játsszuk. Mindkét csapat érvet alkot egy tételhez.
• Amikor a csapatok megismerték egymás érvét, kitalálnak egy titkos célt, amit a 

keresztkérdéssel be akarnak bizonyítani. 
• Pl. Az állatok jogairól szól a vita. A csapat azt akarja beismertetni az ellenféllel, hogy az 

állat is lehet társa az embernek. A következıt kérdezik: ha választhatnál, kit választanál, 
egy kedves állatot, vagy egy kibírhatatlan embert?

A cáfolatok

Elmélet - Módszertan

„Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, elıbb vizsgáljuk 
meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is 
van. Aztán ismerjük el ezt az igazságát, de egyben tárjuk fel a téves nézıpontot. Ettıl 
megnyugszik, mert azt látja, csupán annyi hibát követett el, hogy nem vette figyelembe a 
kérdés minden oldalát; márpedig azon nem bosszankodunk, hogy nem vettünk észre mindent, 
azt azonban nem szívesen ismerjük el, hogy tévedtünk."
(Blaise Pascal: Gondolatok 1.9)

Mivel a vitaképzésnek nagyon fontos célja az, hogy ráébredjünk, nem vagyunk az igazság 
egyedüli birtokosai, ezért az ellenfél érveit csak az illetı nézıpontjának a tiszteletben 
tartásával lehetséges tisztességesen cáfolni. Ráadásul emberi dolog, hogy sokkal könnyebb 
mások érveiben a hibát felfedezni, mint a saját magunkéban. Ugyancsak könnyebb felfedezni 
a hibás érvet, mint pontosan megfogalmazni, hogy mi is a hiba, ha errıl ráadásul a 
hallgatóságot is meg kell gyıznötök.

Egészen biztos, hogy az ellenfél érvei között is nagyon sok értékes, használható gondolat van, 
ezért a cáfolat feladata egyáltalán nem az, hogy megkísérelje teljes mértékben lerombolni 



ellenfele érveit, hanem az, hogy a hallgatóságnak elıadja, mik az ellenfél érveinek gyenge 
pontjai, és mennyiben erısebbek a saját érvei. Ha az ellenfél érveiben csúsztatásokat fedezünk 
fel, ezekre is feltétlenül figyelmeztetnünk kell a hallgatóságot.

Alapszabály, hogy soha nem szabad az ellenfél személyét támadni, mindig csak az érveit. 
Sokkal meggyızıbbek vagyunk, ha gondolatainkat építıen, nem pedig támadóan, agresszíven 
adjuk elı.

A cáfolat készítésének lépései
Elıször próbáljuk meg pontosan megérteni, mi az ellenfél mondanivalójának a lényege. 
Ennek a lépései a következık:
• Keressük meg a tételt.
• Mik a fı érvek?
• Milyen kapcsolatba hozhatók az érvek egymással?
• Foglaljuk össze a magunk számára röviden az ellenfél mondanivalóját.
Eztán nézzük meg, hogy hogyan kereshetjük meg a gyönge pontokat:
• Kérdezzünk rá az érv premisszáira (kiinduló meggondolásra).
• Igazak-e, megbízhatóak-e a premisszák?
• Következik-e a konklúzió a premisszákból?
• Következik-e a következtetés az érvekbıl?
Ezek után a lépések után rátérhetünk cáfolatunk megfogalmazására.

Feladat – Cáfoljunk keresztbe
Vágjuk ketté az Európai Unióról szóló érvgyőjteményt (LINK!!! ). A társaság egyik fele az 
állító érveket kapja, a másik fele a tagadó érveket. Készítsen mindenki a kapott érvekhez 
cáfolatokat a megadott módszerrel. A végén a párok hasonlítsák össze az eredményeiket és 
beszéljék meg.

A záróbeszédek

Elmélet - Módszertan

A vita végére világossá válik, hogy melyek voltak a központi problémák, amik körül a vita 
bonyolódott. A záróbeszédeknek ezekre a fontos kérdésekre kell irányítani a hallgatóság és a 
bírók figyelmét. A hallgatás beleegyezés alapelve alapján a cáfolatlanul maradt érvek 
érvényben maradnak. A beszélık áttekintik a vitát, és még egyszer rámutatnak arra, miért 
erısebb az érvrendszerük, mint ellenfeleiké.



Bíráskodás

Elmélet - Módszertan

Ki nyeri meg a vitát?

Tekintettel arra, hogy a bizonyítási kötelezettség az állító és a tagadó csapat között 
egyenletesen oszlik el, mindkét csapatnak nagyon figyelnie kell arra, hogy amellett, hogy 
saját kritériumukat jól megfogalmazzák és saját érvrendszerüket logikusan, lényegre törıen 
felépítik, rámutatnak a másik csapat érveinek gyengeségeire, hibáira is rámutatnak és 
ellenérvekkel, bizonyítékokkal megcáfolják ıket.

A vitát az a csapat nyeri meg, amelyiknek a kritériuma, az érvei a tételt erısebben 
bizonyítják, mint a másiké. Természetesen a gyengén elıadott érvek nincsenek olyan 
hatással a hallgatóságra, a bírónak azonban nem az elıadásmódot, hanem a kritérium és az 
érvek minıségét kell mérlegelnie döntésénél. A vita csapatmunka, tehát nem egyes beszélık, 
hanem a csapat összehangolt munkája az, ami gyızelemhez segíthet. Gondoljuk meg, hogy 
egy logikus és meggyızı érvrendszer felépítése mennyi összmunkát és egymásra való 
figyelést igényel.

A bíró feladatai 
A bírónak vannak nagyon gyakorlatias feladatai, neki kell biztosítani az idımérést, hiszen a 
disputa nagyon szigorú idıkeretek között folyik. A beszédidı lejárta elıtt egy perccel 
figyelmeztetni kell a beszélıt (valamilyen diszkrét, elıre megbeszélt jelzéssel). A beszédidı 
lejártakor a beszélı befejezheti az utolsó mondatát. A bíró vagy a nézık semmiféle más jelet 
nem adhatnak a vitázóknak. A bíró feladata az is, hogy a szabályok betartása felett ırködjön. 
A vitázók csak a felkészülési idı alatt beszélhetnek egymással. Amikor egy vitázó beszél, 
senki nem próbálhat meg vele kommunikálni.

A bíráskodás során a bírónak jegyzetelni kell a definíciót, kritériumokat, érveket, hogy a 
döntési folyamat során még egyszer áttekinthesse a vitát. Nagyobb versenyeken mindig 
páratlan számú bíró van, akiknek önállóan kell meghozniuk az egyéni döntésüket, és 
szavazással döntenek a végeredményrıl. A bíráskodásnak pártatlannak kell lennie. Nem 
szabad, hogy a bírót a vitatott kérdéssel kapcsolatos saját véleménye befolyásolja a döntésben. 
Neki csak az érvek kritériumok tételhez viszonyított bizonyító erejét szabad mérlegelni. A 
bíráskodás során nem szabad elvesznie a részletekben, az összkép alapján kell döntenie. A 
bírónak a döntését szóban vagy írásban indokolnia kell, hiszen ebbıl tanulnak a vitázók.

Feladat – Bíráskodás az osztályban
Amikor egy-egy csapat nyilvánosan vitázik egymással, az osztály többi részét meg lehet 
kérni, hogy bíráskodjanak. Ha dönteniük lehet és jegyzeteket kell készíteniük, jobban 
követik a vitát és többet tanulnak belıle.



Konszenzust keres ı viták

Feladat – Diákparlament
• A játékot játszhatjuk országos szinten, ilyenkor érdemes különbözı tárcákban is 

gondolkodni. (Egészségügy, Szociális ügyek, Környezetvédelem, Oktatás, Kultúra, 
Honvédelem, Közbiztonság, Munkaügy, Kommunikáció, Közlekedés stb.) Lehet azonban 
települési vagy iskolai szinten is játszani.

• Osszuk a tanulókat 3-4 csoportba. Különbözı politikai pártok lesznek. Választhatnak 
filozófiát is, de nem feltétlenül szükséges.

• Mindegyik tagnak be kell nyújtania egy törvényjavaslatot, vagy „törvénymódosítást”.
• Írjunk a táblára egy listát minden „párt” törvényjavaslatairól.
• A másik párt tagjainak legalább a javaslatok felét ki kell választania, hogy megkritizálja 
ıket.

• Adjunk a tanulóknak néhány percnyi gondolkodási idıt, hogy végig gondolják, hogyan 
kritizálhatják meg a kiválasztott javaslatokat, és hogyan védhetik meg a sajátjukat.

• Ezután elkezdıdik a parlamenti ülésszak. 
• A tanár elnöklete alatt sorba veszik a javaslatokat, megvitatják ıket és szavaznak.

Feladat – Hogy osszuk el a pénzt?
• A helyi közösség nagyobb pénzösszeghez jutott, azt kell elosztani.
• Győjtsünk különbözı csoportokat, akiknek közös érdekeik vannak. (Fiatalok, 

kisgyerekesek, középkorúak, öregek, autósok, gyalogosok, kereskedık, környezetvédık 
stb.) 

• Mindegyik érdekcsoport találja ki, hogy mire lenne leginkább szüksége a településen. 
• Vitassátok meg a javaslatokat és döntsétek el, hogyan lehet a legigazságosabban 

befektetni a pénzt, úgy hogy a közösség legtöbb tagjának a legnagyobb hasznára legyen.


