
 

 

Vita és innováció:  

Bevezetés a vitamódszer használatába a tanórán és azon kívül  

(kurzusleírás) 

 

A tananyag a Debreceni Egyetemen kívüli közönség számára következőképpen használható fel: oktatók, 

tanárok és trénerek nem szerkesztő tanár felhasználói jogosultságot igényelhetnek az anyag felelős 

szerkesztőjétől a következő e-mail-címen: venkovits.balazs@arts.unideb.hu 

Kérjük, a levélbeli jelentkezéskor adják meg saját nevüket, továbbá pozíciójuk és intézményük megnevezését, 

valamint a felhasználás célját és időtartamát. A további felhasználóknak (diákoknak, hallgatóknak, tréning-

résztvevőknek) már majd a nem szerkesztő tanár fog jogosultságot adni. 

Az interaktív kurzus célja, hogy a vitamódszer bemutatásával, alapjainak ismertetésével és gyakorlati 

útmutatókkal hozzájáruljon a vitázás népszerűsítéséhez és a középiskolai tanárok ilyen irányú 

felkészítéséhez, jelentős segítséget nyújtva így a 2018-ban bemutatott Nemzeti alaptanterv 

tervezetében lefektetett számos kompetencia és készség motiváló és élvezetes kontextusban történő 

fejlesztéséhez. 

A kurzus olyan ismeretekkel vértezi fel a felhasználót, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a vitázást 

mindennapi gyakorlatában alkalmazni tudja, akár egy-egy órába integrálva, akár hosszabb távon működtetett 

programok keretében. Segítségével lépésről lépésre sajátíthatjuk el a vitázás oktatásának fortélyait. A 

bemutatott módszerek és eszközök számos órára és kontextusra adaptálhatók. A kurzus elvégzése során 

mindenki a saját szükségleteihez igazíthatja a tananyagban foglaltakat: felhasználhatja egy-egy órán konkrét 

témák feldolgozásához, tanórán kívüli foglalkozások szervezéséhez, de akár vitaversenyre is készíthet fel 

csapatokat vagy akár saját (házi) vitaversenyt is szervezhet. 

A Vita és innováció elsősorban olyan tanároknak és tanárképzésben részt vevő hallgatóknak készült, akik 

még kevesebb információval rendelkeznek a vitázás alkalmazása kapcsán, de a módszert már aktívan 

használók is új tudásanyaghoz és eszközökhöz juthatnak. Ugyanakkor a vállalati vagy közszférában dolgozó 

szakemberek, vezetők is profitálhatnak a kurzusból, hiszen az innovációközpontú gondolkozás, a hatékony, 

ám tiszteletteljes kommunikáció, vagy a helyes érvelés olyan készségek, amelyek számos területen 

felhasználhatók. 
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