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Aveţi în faţă numărul 1(22) 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
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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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