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- Miért nem indult korábban a hálózatépítés?

- Pszichológia a pedagógia árnyékában

- A pszichológia és a pedagógia partneri viszonya:
  félelmek és remények



  

Az iskolapszichológia hálózati kiépítésének történeti körülményei

-   A pszichológia „felfutása” a ’70-es, ’80-as években: fejlesztés és fejlődés

-   A szociálpszichológia hazai kibontakozása és az oktatás-nevelés

     társadalmi közege

-   Közoktatási kihívások a ’80-as években:

 • társadalmi differenciálódás
• a teljesítményelv kiemelkedése
• az iskola új kontextusban



  

A hálózatalapítás, mint alkalom és mint folyamat

- Protekcionizmus

      „A ’80-as években egy ilyen döntéshez Magyarországon a párt vagy a

      kormány illetékes vezetőjét kellett megnyerni” (HGy, 1996)

- Az érvek

• az igazán rászorultak ne essenek el a pszichológiai segítségnyújtástól

• az iskola tanulás és közösségi tevékenység természetes közege

• a gyermek fejlődésében benne rejlenek a problémák és a tehetség

  lehetőségei

- Elakadt indulás és végigvitt kétéves kísérlet

     P. Balogh Katalin dokumentált szerepe
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ISKOLAPSZICHOLÓGIA
Szerkesztette Porkolábné Dr. Balogh Katalin
Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

Dilemmák

- Ki az iskolapszichológus (mint a pedagógus partnere)?

- Hogyan lesz/legyen valaki iskolapszichológus?

- Ki irányítja az iskolapszichológust és a hálózatépítést?



  

-A hálózatnak nem találjuk (az állami) gazdáját

- Nincs rá pénz

- Arról nincs vita, hogy szükséges lenne

Az utóbbi 20 év változásai
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