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LECTORI SALUTEM! 
 

Tisztelt Olvasó!* 

Üdvözlöm az OxIPO in-

terdiszciplináris e-folyói-

rat IV. évfolyamának, 

2022/3. számának Olva-

sói között!  

   A lapszám első írásában Lubinszki Mária 

mutatja be az egzisztenciális pedagógia 

lehetőségeit a felsőoktatásban. A Szerző 

amellett érvel, hogy a felsőoktatási kép-

zésben nemcsak ismereteket, hanem érték-

rendszert és világképet is kell alakítani 

ahallgatók körében. 

   Simó Ferenc Zoltán a tanulás motivá-

lásával kapcsolatos alapvető ismereteket 

foglalja össze írásában.  

   A módszertani tanulmányok rovatban 

Varga-Csikász Csenge az Eszterházy Ká-

roly Katolikus Egyetem Neveléstudo-

mányi Doktori Iskolájában megvalósuló 

„Maradjunk objektívek” című kutatás me-

todológiai aspektusait mutatja be, miköz-

ben a vizuális adatgyűjtési módszerről, 

illetve a fotóinterjú módszerről is érte-

kezik.  

 

 

 

*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 

   Ezt követően Mező Ferenc módszertani 

írása olvasható, amelyben a fogalomalkotó 

gondolkodást fejlesztő gyakorlatokat foglal 

össze az OxIPO-modell aspektuából.  

   A „Műhely, rendzvény” rovatban a Mi-

niszterelnükség és a Nemzeti Tehetség 

Program által támogatott két pályázatról 

szóló beszámoló olvasható. Az elsőben 

Mező Katalin mutatja be a Kocka Kör 

T.É.M.A. (NTP-INNOV-22-0095) pro-

jektjét, a másodikban Lévainé Kovács 

Róza összegzi a „Víz az úr” (NTP-

INNOV-21-0187) pályázat tapasztalatait. 

E rovatban olvasható továbbá a Kocka 

Kör „T.É.M.A.: Tudományos és Művé-

szeti Alkotóműhely”-ének keretében meg-

hirdetett junior kutatócsoportba toborzó 

felhívás; a „Tanulás és Társadalom” Inter-

diszciplináris Nemzetközi Konferenciára 

és a „Kreativitás – Elmélet és gyakorlat 

(2022)” konferenciára invitáló felhívás is.  

   E lapszámban két recenzióval is talál-

kozhatunk Ladányi Lili és Magyar Ágoston 

szerzőknek köszönhetően. 

   Végül Mező Ferenc által Melkó Ervin 

„Az év kreatív alkotója” díjas íróval ké-

szített interjúja zárja a lapszámot.  

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a humán 

információfeldolgozás világában:  

 

                 Mező Ferenc, főszerkesztő 
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