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INTRODUCERE 
 
   
Creşterea continuă a complexităţii vieţii cotidiene, ritmul rapid al evoluţiei 
diferitelor segmente ale ştiinţei moderne aduc, în mod inevitabil, modificări 
considerabile la nivelul comportamentelor şi psihologiei indivizilor, 
respectiv al grupurilor sociale / organizaţiilor în care ne desfăşurăm cu toţii 
activitatea socio-profesională. Astfel, apar frecvent domenii noi de 
activitate, cu solicitări specifice, domenii care necesită abilităţi şi 
competenţe noi, care la rândul lor trebuie explorate, dezvoltate sau 
perfecţionate.    
Este tot mai evident faptul că psihologia, împreună cu celelalte ştiinţe ale 
comportamentului şi ale educaţiei, trebuie să îşi asume şi să joace un rol tot 
mai activ în adaptarea indivizilor şi grupurilor la noile realităţi sociale, 
economice, informaţionale, într-un extrem de complicat şi imprevizibil 
context multicultural, multilingvistic şi transnaţional, care devine din ce în 
ce mai larg, pe zi ce trece.  
Dacă psihicul şi comportamentul uman vor reuşi să facă faţă acestor 
numeroase provocări şi solicitări complexe, prin creşterea nivelului de 
flexibilitate adaptativă, atunci este de dorit (şi încă foarte rapid) ca ştiinţele 
comportamentului şi ale educaţiei să investigheze noile contexte şi să ofere 
soluţii care să permită integrarea facilă a fiinţei umane în ritmul şi fluxul 
evoluţiei fireşti a societăţii. Este necesar ca aceste noi contexte şi solicitări 
să fie cercetate, dificultăţile şi disfuncţionalităţile să fie identificate, iar 
acestora trebuie să li se ofere noi soluţii, cele vechi, tradiţionale pierzându-
şi de multă vreme aplicabilitatea. 
Acesta este cadrul general în care se înscriu şi eforturile noastre, încercând 

an după an să aducem în discuţie problemele de care ne lovim în viaţa şi 

activitatea curentă, să identificăm noi modalităţi de abordare şi mai ales să 
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propunem soluţii pertinente, eficiente pentru soluţionarea acestora. 

Numeroşi colegi, având o bogată experienţă în diferite specialităţi ale 

psihologiei practice, îşi aduc aici o însemnată contribuţie, iar pentru 

eforturile lor nu putem decât să le fim recunoscători.   

 

 

Marius Milcu 

  


