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A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A kurzus célja a hallgatók megismeretetése a kritikai gondolkodással, annak alakalmazása.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A kurzus a kritikai gondolkodás fogalmának tisztázása után fejezeteket ismertet meg a
kritikai gondolkodás történetéből. Olyan gondolkodók értelmezésén keresztült, akik a
kulturális életvilágunk felépülését és a hagyomány korlátozó erejét elemzik, annak a
mottónak megfelelően, mely Martin Heidegger kritikai programját összegzi: „Az élet mindig
meg van rekedve valamilyen tradícióban.”
Két kérdés tisztázásra törekszünk:
- milyen értelemben nevezhetjük a kultúránkat kritikai kultúrának, melyben a
mindenkori fennálló kritikája a társadalmi-történelmi élet hajtó erejének bizonyul;
- miként érhetjük el, hogy a kritikai gondolkodás a valóság, a társadalmi-történelmi
életvilág megformálásának és átalakításának erejével rendelkezzen?
Az elméleti és történeti ismertetés nem pusztán háttérként szolgál a művészetek
megértésében. Hamar kiderül ugyanis, hogy a művészi teremtő alkotás maga is lényegi
szerepet játszik a társadalmi-történelmi világ felépítésében. S ebből eredően ugyanazokkal a
lehetőségekkel és korlátokkal szembesül a kulturális hagyomány és a szűken értett
művészeti hagyomány és kánon formájában, amelyekkel a gondolkodás. A két probléma
találkozásánál világossá válik a művészetek kettős szerepe: a fennálló értékek ideális
megjelenítése és közvetítése, illetve az értékek megváltoztatására irányuló forradalmi,
művészet- és társalomkritikai szerepe, mely sok tekintetben nem követi az elméleti
gondolkodást, mint inkább példát jelent a számára. Ahogyan azt az avantgárd művészeti
manifesztumaiból is kiolvashatjuk.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
A kurzusra a megadott szakirodalom előzetes tanulmányozásával lehet készülni, hogy a
jelenlét minél hatékonyabb ismeretszerzéssel és megértéssel párosuljon.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
A teljesítés feltétele és az értékelés komponensei
- a foglalkozásokon való aktív, elkötelezett részvétel – 70%
- a különböző témákhoz kapcsolódó elemzések és kreatív alkotások készítése egyéni
és csoportmunkában – 30%,

100-90% - jeles (5)
90-75% - jó(4)



75-60 % - közepes (3)
60-50% - elégséges (2)
50%alatt – elégtelen (1)
Megajánlott jegy adható: Nem.
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