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LECTORI SALUTEM! 

 

 
 

 

   Tisztelt Olvasó!* 

 

   Üdvözöljük az OxIPO interdiszcip-

lináris e-folyóirat 2020/3 számának Olva-

sói között! Jelen lapszám a humán infor-

mációfeldolgozás következő aspektusait 

tárja elénk:   

     Szerdi Márta, Szőllősi Gergő József, 

Hegedűs Réka és Barth Anita a betegokta-

tás jelentőségét a szív- és érrendszeri 

megbetegedések vonatkozásában hangsú-

lyozzák tanulmányukban. A betegoktatás 

az OxIPO sémán alapuló elemzéssel is 

megközelíthető  –  például:   a  stroke-kal  

 

 

*Kedves Olvasó! Ha az OxIPO mozaikszó az Ön 

számára még nem ismerős, akkor javasoljuk, hogy a 

lappal való ismerkedést jelen számon túl az alábbi 

témafelvető tanulmány megismerésével kezdje:  

    

Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Az OxIPO-

modell – az interdiszciplináris kutatások egy lehet-

séges értelmezési kerete. OxIPO – interdiszciplináris 

tudományos folyóirat, 2019/1, 9–21. doi: 

10.35405/OXIPO.2019.1.9 

kapcsolatban adott információ, mint in-

put, milyen egészségvédő magatartást 

(=output)  von maga után. Hasonló a 

helyzet Tuza Alexandra, Szőllősi Gergő 

József, Szőnyi Krisztina és Barth Anita 

egészségműveltségre és táplálkozási szo-

kásokra fókuszáló tanulmányával, vala-

mint  Hegedűs Réka Dóra, Barth Anita, 

Szerdi Márta és Szőllősi Gergő József fia-

talok szexuális magatartásának megisme-

résével foglalkozó művével. 

   Az egészségügyi témájú írások után 

Tudlik Csilla a pályaorientáció világába 

kalauzol bennünket. OxIPO vonatkozás: 

a pályaérdeklődést, pályaválasztási döntést 

is a személyt érő bemenő információk 

(inputok) feldolgozása révén kialakuló vá-

lasznak (outputnak) tekinthetjük, mely fo-

lyamat alakulhat spontán, vagy többé-

kevésbé szervezett módon is. 

   Ezt követően három olyan mű követke-

zik, amelyet a kommunikáció köt össze 

egymással: Varga-Csikász Csenge tanul-

mánya a drámapedagógia szerepét emeli 

ki a tanári kompetenciák szempontjából. 

Angeli Csenge a multiprofesszionális re-

habilitációs csoportok kommunikációs 

sajátosságait tárja fel. Bodnár Noémi  pe-

dig a jelnyelvi szleng szótár készítésének 

nehézségeit, módszereit mutatja be.  

   Jelen lapszámban Mező Lilla Dórától 

olvasható még egy beszámoló az V. 

Nemzetközi Interdiszciplináris Konfe-

renciáról (melynek OxIPO vonatkozása is 

volt).  

   Végül a Recenzió rovatban Almási Bri-

gitta hívja fel figyelmünket a „Gyermekek, 
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tanárok, iskolák  – egykoron és ma. Ta-

nulmányok a 90 éves Mészáros István 

tiszteletére” című,  Németh András és 

Pukánszky Béla által szerkesztett műre.  

   

 

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a hu-

mán információfeldolgozás világában:  

 

       Mező Ferenc 

       főszerkesztő 

 

 


