INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
SIBIU
CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

REGULAMENT PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI TRIMITEREA MATERIALELOR ÎN CADRUL
PROIECTULUI 1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Cadrele didactice participante trebuie să se înscrie la linkul atașat.
Recomandări pentru autorii materialelor
1. Materialele vor fi redactate cu softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de
2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiu între rânduri de 1,5 cm, obligatoriu cu
diacritice; formatul doc. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf).
Articolul trebuie să aibă minimum 2-4 pagini.
2. Toate referinţele bibliografice (dacă este cazul) care apar în corpul textului trebuie să fie
redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat
(scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate. După
notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.
ex.: Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie -pentru formarea continuă a
cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.
3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat în
format electronic de tip. jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.
4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2), funcţia, instituţia de
care aparţine şi adresa de e-mail.
Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi
asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.
Articolele care nu vor respecta condiţiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în
procesul de selecţie pentru publicare.
5. Materialele trebuie să reflecte activitatea din unităţile de învăţământ sau din domeniul
educaţiei (activitatea la catedră, metodică, didactică, proiecte în care este implicată unitatea de
învăţământ, studii de cercetare, diseminarea unor activităţi, exemple de bune practici, activităţi
extrașcolare etc. desfășurate cu elevii cu prilejul acestui eveniment, atât înainte de pandemie
cât și în aceste timpuri)
Acestea se transmit în format electronic la adresa de e-mail 1decembrie2020@ccdsibiu.ro,
până la data de 25 noiembrie 2020. Fiecare document/desen/poză trebuie denumit cu
nume_prenume_unitate_scolara. Fiecare cadru didactic participant poate participa cu o singură
lucrare/poză/desen/filmuleț, la toate activitățile dedicate profesorilor, cât și ca îndrumător al
lucrărilor elevilor. Filmulețele nu trebuie să depășească 3 minute.
Informaţii suplimentare se pot obţine la e-mail 1decembrie2020@ccdsibiu.ro.
Materialele prezentate în cadrul acestui proiect vor fi publicate în Revista MAGISTER a Casei
Corpului Didactic Sibiu și mediatizate pe site-ul www.ccdsibiu.ro, la pagina EVENIMENTE.
Vă așteptăm cu drag!
Echipa de organizare

