Colegiul de redacţie:

Cuprins:

Igor Racu
Dr. habilitat în psihologie,
profesor universitar

Redactor ştiinţific
Petru Jelescu
Dr. habilitat în psihologie,
profesor universitar

Gînju S., Jelescu P., Carabet N., Haheu E., Vitcovschi A.,
Chirilov V., Pidleac M. Bazele psihopedagogice ale standardului
de formare profesională la specialitatea 142.02 pedagogie preşcolară la ciclurile I(licenţiat), II(masterat), III(doctorat).
P. 1-18
Covaci M. Învăţarea tehnologizată şi particularităţile ei
psihologice
P. 19-27
Teleuca M. Implicarea părinţilor în pregătirea elevilor supradotaţi

P.28-37

Nicolae Bucun,
Dr. habilitat în psihologie,
profesor universitar

Ion Negură,
Dr. în psihologie,
conferenţiar universitar
Redactor adjunct
Adrian Neculau
Dr. în psihologie,
Profesor universitar

Sandu A., Bradu O. Analiza instituţională şi dezvoltarea organizaţională ca forme de pragmatici sociale P. 38-54
Losîi E. Influenţa trăsăturilor de personalitate asupra tipului de
reacţionare în situaţie de stres ocupaţional
P. 55-62
Koвалева Е. Аспекты социализации на современном этапе
P. 63-71
Sanduleac S. Scientific thinking as a new concept in educational
process
P. 72 -78
Şleahtiţchi M. Reprezentarea socială: între permanenţă şi transformare P.79-95
Fornea Iu. Program psihologic formativ de optimizare a imaginii
cadrului didactic universitar

România

Marcela Rodica Luca
Dr. în psihologie,
Profesor universitar

România

Francois Ruegg
Dr. în psihologie
Profesor universitar

Elveţia

Mihai Şleahtiţchi
Dr. în psihologie, Dr. în pedagogie,
conferenţiar universitar

Adresa noastră:
MD. 2069, Chişinău, str.I.Creangă,
1, bl.2., bir. 3, 59
tel./fax. de contact:
74.54.94.; 74.67.94.
e/mail: iracu64@yahoo.com; ion7neg@gmail.com
veb site: http://www.upsc.md/
© Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială

Publicaţie ştiinţifică de profil - Categoria C
ISSN 1857-0224

Adresa editurii
Editura UPS „I.Creangă”
MD.2069,Chişinău,
Strada Ion Creangă, 1, bloc 3.

P. 96-100

Dragi cititori !
Aveţi în faţă numărul 1(18) al revistei „ Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială”
fondată de Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat
„Ion Creangă” din Chişinău.
Considerăm că o atare publicaţie periodică va fi utilă tuturor celor preocupaţi de practică,
teorie, educaţie şi instruire, profesorilor şi părinţilor, educatorilor şi studenţilor, psihologilor,
asistenţilor sociali, psihopedagogilor speciali.
Planificăm în viitorul apropiat crearea de noi compartimente în cadrul revistei în care vor fi
prezentate recenzii la monografii recent apărute în R. Moldova şi peste hotarele ei; informaţii
despre conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale; materiale practice şi aplicative.
Aşteptăm sugestiile dumneavoastră privind lărgirea conţinutului revistei noastre!
Pe site-ul: http://www.upsc.md/ sunt prezentate integral toate numerele revistei.
Cu respect,
Colegiul de redacţie

