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LECTORI SALUTEM! 

 

 
 

 

   Tisztelt Olvasó!* 

 

   Örömmel üdvözöljük az OxIPO inter-

diszciplináris e-folyóirat 2020/2 számának 

Olvasói között! A korábbiakhoz hasonló-

an ez a lapszám is interdiszciplináris meg-

közelítésű és a humán információfeldol-

gozást tágkörben érintő műveket tartal-

maz.   

     Hegedűs Renáta Ildikó tanulmánya az 

ókori görögöknél megjelenő (többek kö-

zött a testi fogyatékosokkal kapcsolatos) 

nevelésre koncentrál. Írásában kitér arra 

is, hogy az OxIPO séma miként alkal-

mazható neveléstörténeti művekben. 

 

*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 

   K. Nagy Emese angol nyelvű tanulmá-

nya heterogén tanulócsoportokban fej-

lesztett roma tanulók nevelési-oktatási ta-

pasztalatairól számol be. A Magyaror-

szágon a Szerző nevével fémjelzett 

Komplex Instrukciós Program OxIPO 

szempontú megközelítésből olyan tanu-

lás-oktatás szervezési forma, mely célja 

szerint a tananyagbeli információk sajátos 

kiválasztása és biztosítása (input), feldol-

gozása (process), és számonkérése (out-

put) révén lehetővé teszi az egyéni diffe-

renciálást, a tanulás során biztosítható ne-

velési és oktatási hatás optimalizálását.  

   Pető Ildikó műve a klasszikus és a kor-

társ fejlődés- és tanuláselméletek világába 

kalauzolja Olvasóit, miközben arra a kér-

désre keresi a választ, hogy „Mit tanulha-

tunk a fejlődéselméletekből a matematika 

tanítása számára?”. Szűkebb értelemben a 

matematika tanítása-tanulása, tágabb érte-

lemben pedig a fejlődés- és tanuláselméle-

tek jelenségvilága humán információfel-

dolgozási folyamatként is felfoghatók, ami 

lehetővé teszi a spontán vagy szándékos 

tanuásszervezés és információfeldolgozás 

OxIPO alapú értelmezését is.  

   H. Tóth István egyrészt az óvodapeda-

gógusoktól elvárt/elvárható beszédmű-

veltség problémakörét tárja Olvasói elé, 

másrészt az óvodások beszédművelését 

szolgáló módszertani javaslatokat is nyújt. 

OxIPO szempontú megközelítés: az óvo-

dást érő szóbeli közlések (például az óvo-

dapedagógusok által megfogalmazott kér-

dések) és a beszédhallás az információ-

bemenet változóinak, a beszédértés in-

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2019.1.9
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formációfeldolgozásnak, a gyermekek be-

szédprodukciója (például a kérdésekre 

adott válaszok, s azok artikuláltsága, szó-

kincsbeli, szintaktikai stb. jellemzői) out-

put-változókként értelmezhetők. A szóbe-

li közléseken alapuló kommunikáció 

spontán/szervezett jellegének paraméterei 

(helyszín, előkészítettség, kontextus stb.) 

pedig a tanulásszervezés szempontjából 

értelmezhetők.  

   Jelen kiadványban három műhelybemu-

tató is található. Borbélyné Bacsó Viktória 

a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázi-

um és Művészeti Szakgimnázium és a 

Debreceni Egyetem Fizikai Intézete által 

közösen megvalósított tehetséggondozó 

program műhelybemutatására vállalko-

zott. Kustár Zoltán és Németh Áron a 

Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem történetét, jelenlegi felépítését és 

oktatási/kutatási tevékenységét tekinti át 

– a tehetséggondozás aspektusából is. 

Pšenáková Ildikó pedig a Nagyszombati 

Egyetem Pedagógiai Karát mutatja be 

műhelybemutató tanulmánya keretében.   

   Végül, de nem utolsó sorban a „Kreatív 

és iskolába jár!” című könyvvel kapcsola-

tos, Varga-Csikász Csenge által készített 

recenziót olvashatunk ebben a lapszám-

ban. 

 

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a hu-

mán információfeldolgozás világában:  

 

       Mező Ferenc 

       főszerkesztő 
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ELMÉLETI ÉS EMPIRIKUS TANULMÁNYOK 
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