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Készségfejlesztő modul II: Bevezetés a szóbeli érvelésbe 

 
 

Szeminárium vezető Tamási Gergely 
tamasig@t-online.hu 

Időtartam 90 perc, 11 héten keresztül 

Periódus 2007. október – december  

A kurzus célja Az órák többségében az első 30 percet teszik ki a szóbeli 
érvelés egyes részkészségeinek elméletét bemutató, illetve 
gyakoroltató feladatok, majd ezt követően a házi feladatként 
feldolgozott vagy a helyszínen kapott témát a résztvevők az 
egyetemi korosztály körében legelterjedtebb vitaformátum, a 
brit parlamentáris vita formátumában megvitatják. A témák a 
párhuzamosan futó kurzusok anyagának figyelembe vételével, 
az előző Európa bajnokságok témáiból kerülnek ki. A vitát rövid 
szóbeli értékelés zárja. 

Értékelés A vitákon nyújtott teljesítmény alapján, illetve a félév során 

elkészített két érvelő esszé alapján 

Irodalom n/a 
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1. blokk – Bevezetés (Házi feladatként feladott témák, az órán minimális készüléssel, 5 

perces beszédekkel) 

1. Bemutató vita 

Óra célja: A jegyzetelés bemutatása, a formátum, illetve az egyes beszélők 

feladatainak megismertetése. 

Téma: This house believes that EU expansion should be never ending. 

2. A probléma-megoldás modell (The traditional needs case) 

Óra célja: A probléma-megoldás modell bemutatása és gyakoroltatása 

Téma: 

3. Cáfolás és viszontválasz (Refutation and rebuttal) 

Óra célja: A cáfolás és viszontválasz mint stratégiák közti különbségek 

bemutatása; A négylépéses cáfolási modell bemutatása és gyakoroltatása 

Téma: 

4. Tagadó stratégiák (Negative strategies) 

Óra célja: A tagadó csapat által felhasználható stratégiák (prima facie cáfolatok, 

hátrányok mellett történő érvelés stb.) bemutatása és gyakoroltatása 

Téma: 

5. Alátámasztás (Support and evidence) 

Óra célja: Az alátámasztás típusainak bemutatása, illetve az érvek 

alátámasztásához használt anyagok értékelési módjának (credibility and 

acceptability) bemutatása és gyakoroltatása 

Téma: 

6. Parlamentáris pontok (Parliamentary points) 

Óra célja: A két oldal közötti interakciót szolgáló ún. parlamentáris pontok 

esetében hasznos tanácsok  

Téma: 

7. Stephen Toulmin érvelési modellje 

Óra célja: A kiterjesztett Toulmin modell, illetve a propozicionális érvelés 

bemutatása és felhasználása a viták során 

Téma: 

8. Az érvelés leggyakoribb hibái (Fallacies of reasoning) 

Óra célja: Az érvelés során gyakran előforduló hibák (post hoc ergo propter hoc, 

ad populum, tu quoque, ad verecundiam, non-sequitur, ad ignorantiam, ad 

hominem stb.) bemutatása, elemzése 
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Téma: 

9. Perifériás meggyőzés és kommunikáció 

Óra célja: A kommunikációs csatornák áttekintése; a perifériás (érzelemalapú 

meggyőzés) felhasználása, illetve kivédése 

Téma: 

2. blokk – Gyakorlás (Impromptu témák, 20 perc felkészülési idővel, 7 perces 

beszédekkel) 

10-13 Téma: 

Téma: 

Téma: 

Téma: 

Téma: 

14 A félév lezárása, a résztvevők és a félév értékelése 

 

 


