Dragi cititori !
Ave i în fa

primul num r al revistei „ Psihologie. Pedagogie special .

Asisten a social ” fondat

de Facultatea de Psihologie

i Psihopedagogie

special a Universit ii Pedagogice de Stat „Ion Creang ” din Chi in u.
În prezent nu este necesar de a argumenta necesitatea unei astfel de reviste în
care sper m s fie reflectate multiplele probleme ce in de domeniile respective
ale tiin elor.
Consider m c o atare publica ie periodic va fi util tuturor celor preocupa i
de practic , teorie, educa ie i instruire, profesorilor i p rin ilor, educatorilor i
studen ilor, psihologilor, asisten ilor sociali, psihopedagogilor speciali.
Planific m în viitorul apropiat crearea de noi compartimente în cadrul
revistei în care vor fi prezentate recenzii la monografii recent ap rute în
R.Moldova

i peste hotarele ei; informa ii despre conferin e, simpozioane

na ionale i interna ionale; materiale practice i aplicative.
A tept m sugestiile dumneavoastr

privind l rgirea con inutului revistei

noastre!
Cu respect,
Colegiul de redac ie
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