
 

 

OXIPO 

                                                                                                                                                                                       

5 

LECTORI SALUTEM! 

 

   Tisztelt Olvasó!* 

   Üdvözlöm az OxIPO 

interdiszciplináris e-fo-

lyóirat III. évfolyama, 

2021/2. számának Olva-

sói között!  

   Az alábbiakban először Ujfaludi László 

professzor írását olvashatjuk, melyben a 

természetben és a társadalomban elő-

forduló rendszerek és szabályozások té-

makörét tárja elénk. 

   Ezt követően a jövő tanítói és a 

művészetek témájába enged betekintést 

Pinczésné Palásthy Ildikó, Joó Anikó, 

Molnár-Tamus Viktória és Sz. Fodor 

Adrienne műve.  

   Hegedűs Renáta Ildikó és Roszik Dóra 

az antik görög (testi) nevelésben meg- 

jelenő konstruktivista pedagógiai alapokat 

mutatják be a testi fogyatékossággal ösz-

szefüggésben. Ugyanez a szerzőpáros adja 

közre a lapszámban található negyedik 

tanulmányt is, melyben az 1868-1985 

közötti közoktatási törvények hatását 

 

*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 lehetséges értelmezési kerete. 

OxIPO – interdiszciplináris tudományos 

folyóirat, 2019/1, 9–21. doi: 

10.35405/OXIPO.2019.1.9 

elemzik a Magyarországon testi fogyaté-

kossággal élők aspektusából.  

  Az ötödik tanulmány és szerzője, Molnár 

Fanni, a kriminálpedagógia, illetve a javí-

tóintézeti nevelés világába kalauzolja az 

Olvasót. 

   Simó Ferenc Zoltán a freudi életművel 

kapcsolatos trilógia második tanulmányát 

mutatja be a lapszámban. 

   Simonyi Sándor Rajmund a földrajz-

oktatás jelenléti és online formáival kap-

csolatos tapasztalatait osztja meg a lap 

hasábjain. 

   Ezt négy műhely, rendezvény bemu-

tatását célzó mű követi. Mező Ferenc a 

2020-ban megrendezett V. Nemzetközi 

Interdiszciplináris Konferencia OxIPO-

témával kapcsolatos felvetéseit foglalja 

össze. Zombori Gábor a Családbarát Ma-

gyarország Központ Nonprofit Közhasz-

nú Kft. tevékenységét összegzi. Mező 

Péter Dániel és Mező Kristóf Szíriusz az 

„Innovációs Stúdium (2020/2021)” című 

NTP-PKTF-20-0009 azonosítószámú 

projektről, Mező Katalin és Mező Lila 

Dóra pedig „A hölgyek a tudományban 

2020/2021” (NTP-NEER-20-0009) pro-

jektről számolnak be. Mindkét projekt a 

K+F Stúdió Kft. megvalósításában és a 

Nemzeti Tehetség Program támogatásával 

valósul meg. 

 

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a hu-

mán információfeldolgozás világában:  

 

                 Mező Ferenc, főszerkesztő 
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