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A megvalósult feladat leírása 

 

A kongresszusra beadott „The pattern of the conflict managing culture of junior class football 

coaches” absztraktomat a tudományos bizottság mini-oral prezentációra javasolta. Nagyon 

örültem a lehetőségnek, mert a követelményeknek megfelelt 2256 db absztraktból 118 db-ot 

javasoltak ilyen előadásra. A kutatási témámat a Physical Education & Pedagogics szekción 

belül, 2014. július 3-án a G 105-ös teremben adhattam elő. A szekció osztrák elnöke, Rosa 

Diketmüller az előadások előtt röviden felkonferálta az előadókat és az előadások címét. A 

szekción belül 6 különböző országból érkező előadó ismertette kutatási eredményeit (Dél – 

Korea, Anglia, Svédországból 2 fő, Magyarország, Spanyolország). Az előadásom utáni 

kérdések bizonyították számomra, hogy a konfliktuspedagógiával a jövőben is érdemes 

foglalkoznom, mert az oktató-nevelő tevékenységnek vannak még olyan konfliktusterei, 

amelyek nem kerültek feldolgozásra. Egy brazil és egy német kollégával sikerült 

megegyeznem egy jövőbeli közös kutatási projektben. Ez volt a második legnagyobb 

létszámú ECSS kongresszus, ahol 75 országból 2760 fő résztvevő volt. A kiállítók között 

felvonultak a táplálkozással és a folyadékpótlással foglalkozó cégek, de a sportmozgások 

közben lezajló élettani funkciók mérésére szakosodott kutatási laboratóriumok is bemutatták 

módszereiket és speciális eszközeiket. Néhányat ki is próbálhattunk, amely lehetőséggel éltem 

is. A kongresszus megnyitó műsora nagyon színvonalas volt. Aktuálisan a Labdarúgó 

Világbajnokság is szóba került, hisz Hollandia csoportelsőként jutott tovább a „B” csoportból. 
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A színpadon zsonglőrök ügyeskedtek focilabdával, miközben egy kutató a mozgás közben 

lezajló élettani folyamatokat ismertette.  

Összességében a konferencia nagyon hasznos volt számomra, betekintést nyerhettem a 

hasonló területen történő kutatások eredményeibe. Több olyan személlyel is sikerült 

kapcsolatba kerülnöm, akikkel a jövőben közös kutatási programokat tervezünk. Az 

előadásom utáni érdeklődés és a kérdések új motivációs bázist és lendületet adtak kutatási 

témám folytatásához. 

A konferenciáról készített fényképeket, a részletes programot és a 759 oldalas absztraktkötetet 

mellékeltem, amelyben előadásom összefoglalója a 201. oldalon található.  

 

Pécs, 2014. július 20. 
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