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Anexa 1
Criterii de publicare a articolelor

 Respectarea condiţiilor de redactare a articolului:
 minimum două pagini/maximum trei pagini format A4, font Times New Roman 12;
 scrierea la 1 rând şi jumătate;
 scrierea titlului cu caractere font Times New Roman 14, Bold;
 scrierea numelui autorului sub titlul articolului, în partea stângă, conform modelului:
Prof. Ioniţă Paula, Şcoala Gimnazială ,,Ion Vasilescu”, Râureni, jud. Dâmboviţa;
 scrierea cu diacritice corespunzătoare limbii române (ă, â, î, ş, ţ);
 marcarea citatelor cu ghilimele (nu construite din virgule sau apostrof);
 construirea alineatului cu Tab (1,25 cm);
 respectarea marginilor astfel: stânga, dreapta - 2 cm; sus, jos - 1,5 cm;
 corelarea citatelor cu lista bibliografică;  precizarea bibliografiei, după indicațiile de la
Cerințe bibliografice;
 evitarea utilizării sublinierilor, a caracterelor BOLD sau a numerotărilor cu marcatori;
 conţinutul articolului va fi text şi imagini, fără tabele sau formule matematice;
 fotografiile (3 – 4), ilustrează articolul şi se trimit într-un folder separat numit ,,Fotografii”;
 articolul trebuie să fie salvat în format editabil (.doc sau .docx)
 nu se numerotează paginile articolului
 articolele pot avea maximum 2 autori
 autorul /autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și originalitatea
conținutului articolelor, cu respectarea drepturilor de autor și a legislației privind plagiatul
 Autorii articolelor trebuie să respecte următoarele:
 să adapteze textul corecturilor propuse de colectivul de redacţie;

 să prezinte exemple de cercetare originale şi de bune practici din experienţa personală (25% 30% teorie, 70% -75% parte aplicativă);
 materialele se vor preda pe suport electronic (pe adresa de email graiul.dambovitei@ccddambovita.ro)
 precizarea unor detalii referitoare la fotografiile/ imaginile prezentate;
 fotografiile cu elevii au aprobarea familiei pentru a putea fi publicate.
 Notă:
 Fiecare autor este direct responsabil de conţinutul articolului şi de fotografiile/imaginile aferente
acestuia
 Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare, nu vor intra în procesul de

selecție și corectură.
 Articolele vor fi selectate în funcție de calitate și de respectarea strictă a criteriilor de

publicare.
 Materialele trebuie să fie actuale şi să reflecte activitatea din unităţile de învăţământ sau din
domeniul educației (activitatea la catedră, metodică, didactică, proiecte și parteneriate în care
este implicată unitatea școlară, rezultate obținute la concursuri și olimpiade, studii de
cercetare, diseminarea unor activități, exemple de bune practici, activități extrașcolare,
proiecte europene etc.)
Despre bibliografie



Deşi există bibliografie citată la finalul articolului, în interiorul acestuia sau în final se fac

trimiteri, se dau citate, se stabileşte o legătură clară între conţinutul articolului, lista din final şi
eventualele preluări din bibliografie, toate acestea pentru a nu exista riscul suspectării de
plagiat.
Model
Bibliografie:
Păun, G., “Şcoala – abordare sociopedagogică”, Editura Polirom, Bucureşti, 1999;
Cristea, S.,“Managementul organizaţiei şcolare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2008.
Trimitere în conţinutul articolului

a) ,,Învăţământul este modelat de cerinţele sociale, dar, la rândul său, poate modela procesele
sociale.” (E. Păun, p. 33)
b) Sorin Cristea remarcă:,,Managementul inovaţiei reprezintă şcoala viitorului, dar şi viitorul
şcolii.” (p. 85).
Informații cu privire la depunerea articolelor


Depunerea

articolelor: se va face exclusiv online, la adresa de e-mail:

graiul.dambovitei@ccd-dambovita.ro


Termene:



până la data de 1 decembrie pentru numărul care va apărea în luna ianuarie/
februarie;



până la data de 15 martie pentru numărul care va apărea în luna mai/ iunie;

 Profesorul metodist – coordonator al colectivului de redacţie poate fi contactat prin
intermediul adresei de e-mail (graiul.dambovitei@ccd-dambovita.ro), sau telefonic
(Sîrbu Daniela - 0728076246), pentru consiliere cu privire la scrierea articolului, dacă
este cazul.
De reținut!!!


înregistrarea cu ISSN a revistei;



publicarea revistei on-line;



postarea revistei on-line pe site-ul CCD Dâmbovița;



revista CCD este vocea școlii dâmbovițene;



revista se adresează cadrelor didactice interesate să publice articole de specialitate,
studii, recenzii, cu subiecte din sfera educaţiei, învăţământului, pedagogiei, artei,
ştiinţelor socio-umane, ştiinţelor exacte, articole despre acţiuni parteneriale şi proiecte
Erasmus + etc.;



materialele propuse vor trece printr-un proces imparțial de selecție, evaluare și corectură
pentru publicarea în revista electronică. Acest demers urmărește publicarea de articole
originale, respectând drepturile de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice,
precum și asupra altor opere de creație intelectuală recunoscut și garantat în condițiile

Legii nr. 8 din 14 martie 1996 cu modificările aduse prin Legea nr. 285/2004 , Ordonanta
de Urgenta 123/2005, Legea 329/2006 și Legea nr.202/2010), și Decizia Curții
Constituționale 571 din 29 Aprilie 2010 publicată în Monitorul Oficial publicat în
Monitorul

Oficial

430/2010

(http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/drept-de-

autor/legea-dreptului-de-autor.html).


Publicarea articolelor este gratuită!



Pentru fiecare articol publicat, veți primi adeverință care atestă publicarea în revista
online.

