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A konferencia  nyitónapján  már  látszódott,  hogy sokan leszünk,  a  konferenciaterem szinte
teljesen  tele  lett  a  megnyitóra.  A  szervezők  részletekre  kiterjedően,  nagyon  felkészülten
várták a résztvevőket.  A regisztráció  és  a  tájékoztatás  is  gyorsan  megtörtént,  az  önkéntes
hallgatók, és az intézet munkatársai mindig elérhetőek voltak. 

A Pécsi  Tudományegyetem kiemelkedően  magas  létszámban  volt  jelen:  legtöbben  a  PTE
BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájából voltak, illetve az ETK és a TTK részéről is egy-
egy fő.

A  plenális  ülések  a  konferencia  fő  témáihoz  kapcsolódtak,  illetve  kiemelten  még  a
holokauszthoz.

Nagy  izgalommal  vártam  az  előadás  napját  (2014.  július  24.  csütörtök),  hiszen  angolul
előadni Londonban, nem kis kihívásnak tűnt. A szekció elnöke: Maira Willliams (Institute of
Education)  volt.  A szekcióban előttem lévő brazil  előadók (Peixoto  de Azevedo Pedrosa,
Velozo  Gomes  Pedrosa)  a  brazil  katonaiskolákat  mutatták  be  a  világháborús  időszakban,
illetve a jelenlegi helyzetről is kaptunk egy rövid ismertetést.
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Előadásomban  fő  vázát  az  adta,  hogy  miben
befolyásolta  a  testnevelés  oktatását  és  a
testnevelők  képzését  az  I.  világháború.  Milyen
törvényi  előírások  és  egyéb  szabályzók  (pl.
Trianoni  előírás)
születtek,  melyek
építették/gátolták  a
folyamatot.  Milyen
kezdeményezés  volt  a
Női  Testnevelési

Főiskola megalakítására? És ki volt Madzsarné Jászi Alice, akire a
szakanyagok kidolgozását rábízták? Miért tartotta fontosnak a nők
külön oktatását  a férfiaktól?  Illetve  összehasonlítottam a Svéd-,  a
Mensendick-, Dalcroze-, Madzsar tornarendszereket. Összességében
elmondható,  hogy  sikeres  volt  az  előadás.  (Az  elnökasszony
maximálisan támogató, segítőkész és bátorító volt.) A feltett kérdésekből látszódott, hogy a

jelenlévőket  érdekelte  a  téma.  Igazolásul,  hogy  megtartottuk  a  20
perces előadást és válaszoltunk a kérdésekre, külön papírt állítottak ki.

A konferencia absztraktkötetén is látszik – 424 oldal – hogy nagyon
sok  előadó  vett  részt.  Az  elektronikus  változat  mindenki  számára
elérhető:

http://www.ische2014.org/wp-content/uploads/2014/02/Abstracts-
book-final.pdf 
A megjelent absztrakt a 361-362. oldalon található.

A  konferencia  hozzájárult  ahhoz,  hogy  szélesebb  körben  lássam az  oktatás  és  a  politika
hatását a világban, amely napjainkban is szoros kapcsolatban van egymással, és személyesen
is megélhetjük a mindennapjainkban.
Legnagyobb  hozadéka továbbá az  volt,  hogy sokat  fejlődött  az  angol  előadói  készségem,
továbbá a személyes kapcsolatok révén lehetőség nyílik a nemzetközi oktatási folyóiratokban
megjelenni.
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