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Abstract: The changed way of life in families, die decrease of die primery socialising 
funkción of the family it's giving school education such new mfealonswich an overpassing the 
capacity and competency of our schools and teachers. The school psychologist, school conseler 
will have the mission to efficiently cooperate with the teachers o f g i v e n institution and the 
parent comunity in order to insure the wealth of the kids, and help uwn to,trough their actual 
problems. The family orientated pedagogy is representing the ^ tiulr the wealth and 
development of the kids is insured the most if it is designed mtCoatpoiationwith the family 
and the institution. A need of work with the family is appearing u\ out educational system 
through: school director-form master-teacher-parent and school pirchdojost The essence of 
the cooperation between school psydiologisMeacher-piJc#U a^ on trust, 
accomodation, flexibility, and excepting the compctencyof each other..> / 
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"E földi vándorúton ama bizonyos hamübasült pogácsa a család. 
Jószava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, A&e nélkül indyl, na
gyobb veszedelmek közé kerül, sebezhető, minden teűnteroen. tyéjtyefykpr 
épp ez legutolsó menedékünk. A család az, amikor zúzoaará$ időben titkon 
ünnepelhető a titok, az együvé tartozás tudata." (SütCí^n^as)-

Az iskolai élet szinte valamennyi történésének van pszichológiai vonat
kozása is, gondoljunk itt a tanítási módszerek megválasztására, az értéke
lésre, a gyerekek viselkedésének befolyásolására, az osztály mint csoport 
megismerésére, az iskola vezetésével összefüggő teendőkre, valamint a 
szülőkkel alakuló kapcsolatra és a különböző konfliktusok feloldására; 
ezek mindenike pszichológiai megközelítést is igényel 

Az iskolapszichológusi hálózat létrejöttét olyan konkrét tények indo
kolták, mint a családi életmód megváltozása, amely egyre több feladatot 
hárít az intézményesített nevelésre valamint, hogy az iskolák nem tudják 
azokat a tüneteket kezelni, amelyek hátterében a szocializációs folyamatok 




