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Nemzetközi konferencia a minőségi testnevelésről 

 
Intézetünkből ketten vettünk részt az első HIPE konferencián, amely a Magyar 
Diáksport Szövetség szervezése által került megrendezésre, Budapest egyik 
legújabb konferencia központjában, a Bálnában. 
A konferencia célja az volt, hogy bemutassák a jövőbe mutató megújuló 
fejlesztéseket, amelyeket a Testnevelési és Egészségfejlesztési Stratégiai 
Intézkedések jegyében tettek, és ismertessék a NETFIT mérési rendszer céljait. A 
konferencián a szakma és a szakmapolitika hazai, vezető képviselői mutatták be 
előadások és kerekasztal beszélgetések során a legújabb magyar, európai és 
amerikai tudományos eredményeket.  A konferencián képviselték magukat különböző 
hazai és nemzetközi szervezetek, többek között az EUPEA, ISCA, ENGSO, FIEP és 
a tudományos munkában évtizedek óta élenjáró COOPER intézet munkatársai és 
szakértői.   
7-én reggel személygépkocsival utaztunk fel Budapestre, ahol a Bálna 
mélygarázsában tudtunk parkolni. A következő programokon vettünk részt:  
 
2014. Szeptember 17. : 
 

A nap témája: a Minőségi testnevelés.  
A napi program 9 órakor kezdődött, az előadások a következő témakörökben 
hangzottak el:  

• Növekedés és egészségfejlesztés Európában 2020-ig valamint azt követően. 
• Minőségi testnevelés: USA, a múlt és a jövő irányai. 
• A minőségi testnevelés európai távlatai. 
• A minőségi testnevelés oktatáshelyzete Magyarországon. 
• Kerekasztal beszélgetés: A testnevelés az EU kulcskompetencia keretében-

szabályozók és szakmapolitika 
o a. A minőségi testnevelés oktatása 
o b. Pedagógusképzés a minőségi testnevelésben.  
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2014. Szeptember 18. :  
A nap témája: NETFIT és „TE IS” önkéntességen alapuló sportprogram 

szervezése az iskolákban. 
A napi program 9 órakór kezdődött az előadásokra következő témakörökben 
hangzottak el:  

• NETFIT bevezetés- a gyermekkori elhízás és inaktivitás világméretű 
problémája.  

• A NETFIT bemutatása. 
• A NETFIT egészségszenderek tudományos alapjai.  
• Kerekasztal beszélgetés: NETFIT- nemzetközi lehetőségek.  
• TE IS program- egy lehetséges iskolai és társas központú mozgásprogram. 
• TE IS- a sport és az önkéntesség nemzetközi perspektívái.   

 
Az előadások mindegyikében találtunk érdekes és sarkalatos pontokat. Bár a 
gyakorlati életből jól ismerjük a mindennapos testnevelés nehézségeit és a jövőre 
vonatkoztatott előnyeit is, megelégedéssel mondhatjuk, hogy az országunk európai 
vonatkozásban élen jár a törvény által előírtak tekintetében. Röviden összegezve a 
lehetőségek valamilyen szinten megnyíltak, a megoldásuk viszont nehézségeket 
támaszthat, de ezek orvoslására a jövőben komoly támogatásra számíthatnak az 
iskolák.  Meglepő volt számunkra hogy a megjelent nemzetek közül szinte sehol nem 
tapasztalható ilyen egységes rendszer, amely a gyermekek testmozgására 
vonatkozatható, melyet minden előadó kiemelt és pozitívan üdvözölt. A legtöbb 
ország testnevelés rendszerében igen szélsőséges viszonyok uralkodnak, 
számunkra igen meglepő, hogy a Texas államban, ahol a Cooper intézet is található 
kimondták, hogy kevés a szakképzett és jó testnevelő, politikai vonalon kemény 
harcot kell vívni a testnevelés kedvezőbb megjelenése érdekében az iskolai oktatás 
keretében. Az előadásokban arra is kitértek, nagyon szélsőséges lehetőségek is 
léteznek, sajnos kevés helyen megoldható az outdoor szabadidős sport 
tevékenység, mert Amerikában veszélyes az utcákon tartózkodni.  
A kerekasztal beszélgetés folyamán, érdekes kissé parázs vita alakult ki a 
Magyarországon képzett szakemberekről.  
 
A konferencia második napján került sor, számunkra a legnagyobb szaktekintélynek 
tartott előadó gondolatainak a meghallgatására.  Dr. Kenneth H. Cooper beszélt a 
gyermekkori elhízás és az inaktivitás világméretű problémájáról, ennek alakulásáról 
az elmúlt évtizedek távlatában. Hallhattunk a kutatásaik céljáról, és bemutatásra 
kerültek nehézségeik, amelyek a klinikai adataik ellenére a politikai hatalmak 
meggyőzéséből adódnak.  Az előadó egyébként mindkét napon végighallgatta az 
előadásokat, a szünetekben közvetlen beszélgetésekre volt vele lehetőség, ahol 
néhány szót követően rögtön a szakma iránt elhivatottságáról adott tanúbizonyságot, 
tanácsival és elméletei megosztásával.  
Ezt követően a NETFIT rendszer bevezetéséről volt szó, bemutatták az 
előzményeket, a rendszert, amelyet működtetni szeretnének, és a leendő 
adatfelvitelről, illetve hozzáférhetőségi jogosultságról kaptunk információt. 
Felvázoltak néhány jövőbe mutató együttműködési lehetőséget, hogy más 
országokban is bevezetésre kerülhessen a mérés. 
A program zárásaként a TE IS programról, és önkéntességi lehetőségekről 
hallhattunk.  
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