Colegiul de redacţie:

Cuprins:

Igor Racu
Dr. habilitat în psihologie,
profesor universitar

Redactor ştiinţific

Jelescu P. Л.С. Выготский, elevul lui Pierre Janet? Sau impactul
teoriei conduitei a lui P.Janet asupra elaborării și aplicării
teoriei dezvoltării funcțiilor psihice superioare a lui Л.С.Выготский

P.1-4

Petru Jelescu
Dr. habilitat în psihologie,
profesor universitar

Nicolae Bucun,
Dr. habilitat în psihologie,
profesor universitar

Ion Negură,
Dr. în psihologie,
conferenţiar universitar

Daniliuc N. Dezvoltarea afectivității în ontogeneză și formarea la copii
a atitudinilor față de părinți.
P. 5-13
Rămureanu L.D., Racu Ig. Diminuarea tulburărilor de stres posttraumatic de luptă

P. 14 -20

Țocu (Anghel) R. Modificarea comportamentelor stereotipe de gen ale
copiilor: formarea și dezvoltarea identității de gen P. 21-24
Blaga T., Racu A. Handicapul prin prisma constructivismului social

P.25-29

Racu Ig., Butariu A. Formarea comportamentului altruist la vârsta
preșcolară

P. 30-37

Racu Iu. Sursele anxietății la preadolescenți

P. 38-59

Redactor adjunct
Adrian Neculau
Dr. în psihologie,
Profesor universitar

România

Marcela Rodica Luca

Кобылянская Л. Понятие «смысла» и «личностного смысла» в
контексте парадигмы «человек – ситуация»
Pădureț O. Adolescența și manipularea

P.60-68
P.69-72

Dr. în psihologie,

Samson L. Cercetare în paradigma supunere liber consimțită. Influența

Profesor universitar

tactului și a evocării libertății asupra supunerii

România

Francois Ruegg
Dr. în psihologie
Profesor universitar

Elveţia

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

P.73-82

Раку Ж. Методология развития билингвизма в дошкольном
возрасте

P.83-90

Negură I. Psihologia față în față cu problemele de viață ale omului
contemporan

P.91-98

Perjan C. Asistența psihologică, psihopedagogică și socială ca factor
al dezvoltării societății
P.99-102
Losîi E. Situația actuală a psihologiei în contextul transformărilor din
republica Moldova
P.103- 106
Criveți D. Relația dintre specificul habitatului și starea psihomorală a
persoanelor de vârsta a treia
P. 107-114

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.

Dragi cititori !
Aveţi în faţă numărul 4(21) al revistei „ Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială”
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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.
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