CASA CORPULUI DIDACTIC
“GEORGE TOFAN” SUCEAVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Revista Școala bucovineană a Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava oferă educatoarelor,
învățătorilor și profesorilor interesați spațiu pentru publicare de articole de promovare a activităților didactice
și a proiectelor educaționale de succes.
Tema propusă pentru primul număr online al revistei Școala bucovineană pe anul 2019 este: Accesul
egal la educație și formare – factor esențial pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu.
Articolele pot fi trimise pe adresa contact@ccd-suceava.ro până la data de 11 noiembrie 2019.
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).
Autorii sunt rugați să respecte toate cerințele de publicare, pentru a facilita munca de
(tehno)redactare:
- documente WORD, maximum 4 pagini, redactate cu Times New Roman, font 12, spaţiere la 1,5
rânduri;
- titlul cu font 14 bold;
- textul redactat cu diacritice va conţine la început numele şi funcția didactică ale autorului, şcoala şi
localitatea unde predă acesta;
- sursele bibliografice trebuie precizate la finalul materialului;
- sunt acceptate fotografii de la activitățile desfășurate la clasă (acolo unde este cazul).
Responsabilitatea afirmaţiilor şi concluziilor cuprinse în articole revine exclusiv autorilor, colectivul de
redacţie declinându-şi orice răspundere în acest sens. Nu se acceptă publicarea de materiale apărute anterior
sau propuse altor publicaţii.
DETALII IMPORTANTE!
Între cuvânt şi semnul de punctuaţie nu se lasă spaţiu. Spaţiul se lasă doar între semnul de punctuaţie
şi cuvântul următor. Între paranteze sau ghilimele şi cuvintele dintre ele nu se lasă spaţiu nici la început, nici la
sfârşit.
ALTE PRECIZĂRI: • Nerespectarea cerințelor va duce la excluderea materialelor de la publicare. • Ne
rezervăm dreptul să modificăm condițiile de publicare fără o notificare prealabilă. • © Reproducerea parțială
sau integrală a conținutului revistei se poate face numai cu acordul editurii George Tofan.
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