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LECTORI SALUTEM! 
 

Tisztelt Olvasó!* 

Üdvözlöm az OxIPO in-

terdiszciplináris e-folyói-

rat IV. évfolyamának, 

2022/2. számának Olva-

sói között!  

   Ebben a számban az első tanulmányt 

Kós Nóra, Harsányiné Petneházi Ágnes és 

Lestyán Erzsébet adja közre. Négy év 

időtartamú longitudinális vizsgálatuk révén 

arra keresték a  választ, hogy a differenciált 

oktatásnak milyen hatása van a felső 

tagozatos tanulók személyiségére. Témá-

juk az OxIPO-projekt személyiségfejlesz-

tésre fókuszáló alprogramjához illeszkedik. 

   Szintén a személyiségre fókuszáló kuta-

tási irányba sorolható Vass Zoltánné írása, 

aki az alsó tagozatos tanulók magatartási 

nehézségeivel kapcsolatos kérdőíves fel-

mérés tapasztalatait adja közre.  

   Sáfrány Judit filmelemzése ugyancsak 

egy nonkognitív személyiségváltozóra (a 

szorongásra) és annak neveléstörténeti as-

pektusaira fókuszál.  

   A továbbiakban először Mező Katalin és 

Mező Ferenc közvetítésével megismer-

hetjük  a  „Hölgyek a tudományban 2020/  

 

*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 

2021” tehetséggondozó program eredmé- 

nyeit, majd Mező Kristóf Szíriusz egy, az 

OxIPO kibertérben ingyenesen megte-

kinthető, termékfejlesztésre fókuszáló vir-

tuális kiállítást mutat be. Ezt követően egy 

vizuális „trendi” szótár bemutatására kerül 

sor Mező Katalin tolmácsolásában. E há-

rom tanulmány  közös jellemzője, hogy a 

Nemzeti Tehetség Program, valamint a 

Miniszterelnökség támogatásával megvaló-

suló tehetséggondozó programok mód-

szertanát ismerhetjük meg belőlük. 

   Nemzeti Tehetség Program és a Minisz-

terelnökség támogatása jellemzi a műhely-

bemutató tanulmányok között az alábbi 

összefoglalókat. Brobélyné Bacsó Viktória 

a STEM középiskolai tehetséggondozó 

innovatív műhelyt, Tóth Ilona és Kormos 

Dénes a „Példaképek – esélyek – lehe-

tőségek” programot, Bagi István és Tóth 

Ilona a „Rendészeti tehetségek szolgála-

tában” című tehetséggondozó programo-

kat mutatják be. Itt található a Kocka Kör 

„T.É.M.A.: Tudományos és Művészeti 

Alkotóműhely”-ének keretében meghir-

detett junior kutatócsoportba toborzó fel-

hívás is.   

   Végül: a „Tanulás és Társadalom” Inter-

diszciplináris Nemzetközi Konferencia 

Szervező Bizottsága e lapszám hasábjain 

keresztül is invitál minden kedves érdek-

lődőtt a 2022. november 10-12.-i napokra 

tervezett rendezvényre. 

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a humán 

információfeldolgozás világában:  

 

                 Mező Ferenc, főszerkesztő 
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