
Modul: Menedzsment készségek  

Szekció:-  

VITA 

 
időkeret: 1 óra 15 perc 

 

hely: egy terem 

 

résztvevők: 15-25 fő 

 

 

anyagok: A/4-es papír, tollak 

 

 

eljárás: 

Az oktató felhoz egy olyan témát, amely rendszerint konfliktushoz vezet a saját 

társadalmukban, például népvándorlás, nukleáris energia, mobiltelefonok, stb. A 

résztvevőket 3 alcsoportra kell bontani. Például a migráció (népvándorlás) esetében 

az „A” csoport – én teljes mértékben egyetértek a népvándorlással……, „B” – én 

teljes mértékben ellenzem a népvándorlást……, „C” Igen…., de…… A résztvevők 

szabadon választhatnak alcsoportot, aszerint, hogy az érzéseik mely csoport 

véleményével azonosulnak a legjobban. Az „A” és a „B” csoportoknak dolgozniuk kell 

azon, hogy a vitában mivel fogják támogatni a véleményüket, hogyan védjék meg 

álláspontjukat (még, ha nem is értenek teljes mértékben egyet a csoporttal, amelyet 

választottak, akkor is fontos az ő véleményükre is támaszkodni a vita során). A „C” 

csoportba tartozóknak mindkét csoporttal dolgozniuk kell, hogy igazoljanak minden 

egyes beállítottságot. Minden csoportnak fél órája van a munkára, aztán ki kell 

választaniuk maguk közül a legmegfelelőbb személyt, aki majd képviseli őket a 

kerekasztal-beszélgetés során. A tréner koordinálja a vitát, beszélgetést, a 

résztvevőkből lesz a közönség, és megengedett számukra, hogy beavatkozzanak a 

beszélgetés folyamán, ha a tréner megengedi számukra, hogy beszéljenek a 

kerekasztal előtt elhelyezett üres székre ülhetnek. A mondanivalójuk befejezését 

követően (nincs párbeszéd) azonnal visszaülnek a helyükre a közönségbe. A 

koordinátor (tréner) szerepe a megfelelő hangulat megteremtése, élénk párbeszéd 

kialakulása, valamint, hogy mindkét fél képviselőjének egyenlő arányban adjon időt 

 



a beszélgetés során.  

 

cél / terv: 

Néha az emberek anélkül ragaszkodnak a saját véleményükhöz, hogy holisztikusan 

közelítenének meg egy témát, vagy jól ismernék a másik oldal véleményét. Az 

előítéletek, rögeszmék, helytelen információk „rossz tanácsadók” lehetnek, hogy a 

személy realizálja (beismerje), és irányítsa készségeit és tisztán foglaljon állást 

bármilyen témában. Ennek a feladatnak nem az a célja, hogy válaszokat adjon, 

vagy, hogy megtalálja a megoldást ezekre a problémákra, csupán, hogy felhívja a 

figyelmet (felvilágosítson) a kialakult, berögzült nézőpontjaink problémáira.  

 

vitakérdések: 

- Miután meghallgattál minden nézőpontot, változott a véleményed? 

- Ha nem változtattad meg a véleményed, gazdagodott a nézőpontod? 

- Mennyire gyakoroltad, vagy irányítottad személyes készségeidet, mint 

türelmes hallgató, társas készségek, mint együttműködés, igazság, 

tárgyilagosság? 

 

forrás:  

Interkulturális tanulás a fiatalok csereprogramjában, Mark Taylor, Strasbourg, 1997 

 

 

 


