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9th INSH International Christmas Sport Scientific Conference 

„Qualitative and Quantitative Research in Sport Science” 

 

A konferencia rendezői: 

Nyugat - magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ,  

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, Sporttudományi Intézet, Szombathely  

INSHS (International Network of Sport and Health Science) 

MSTT (Magyar Sporttudományi Társaság)  

 

A megvalósult feladat leírása: 

A nagy hagyományokkal rendelkező 9. Nemzetközi Karácsonyi Konferenciára poszterrel és 

előadással lehetett jelentkezni az előre megadott témakörök alapján. A beküldött absztraktok 

lektori javaslat alapján kerültek besorolásra a megfelelő szekciókba. Az első napon, 

csütörtökön a Sport és társadalom, a Sport pedagógiai és pszichológiai aspektusai, a 

Testnevelés tanítása és a Teljesítmények elemzése c. szekciókon belül összesen 24 előadó 

ismertette kutatásainak eredményeit. Az előadások után a poszterek bemutatása következett. 

A Sport és társadalom témakörön belül három, a Teljesítmény elemzése és a biomechanika 

témakörön belül hét, a Sportélettan témakörön belül pedig öt poszter került bemutatásra. Az 

első nap egy közös vacsorával zárult.  

A második napon, pénteken a Sport és társadalom szekcióban hat, míg a Szabadidő, turizmus 

és rekreáció c. szekcióban öt fő előadását hallgathatta meg a közönség. A délutáni poszter 

szekcióban összesen húsz poszter tanulmányozására volt lehetőség.      
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Szombaton a meghívott előadók előadásai után és a konferencia zárása előtt, szép számú 

hallgatóság előtt adhattam elő a „The Application of Pedagogical Knowledge in the Work of 

Junior Class Soccer Coaches” c. előadásomat. Az előadás egy olyan reprezentatív kérdőíves 

kutatáson alapszik, amelynek kérdései az edzői tevékenység pedagógiai aspektusaira 

fókuszálódnak.  

Összességében elmondhatom, hogy egy nagyon jól szervezett, kitűnő hangulatú és családias 

légkörű nemzetközi konferencián vehettem részt. Az előadók nagyon magas színvonalú 

előadásokat tartottak. Az előadásom utáni kérdések új motivációt adtak a kutatásom további 

folytatásához. A konferenciára tizennyolc országból érkeztek a résztvevők, így idegen nyelvű 

környezetben gyakorolhattam az angol nyelvet. A konferenciáról készített fényképeket, a 

részletes programot és az absztrakt kötetet mellékeltem, amelyben előadásom összefoglalója a 

109. oldalon található.  

 

 

Pécs, 2014. december 8. 

 

 

        Dr. Németh Zsolt 

        egyetemi adjunktus 

 

 

 

 

 

 

 

 




