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CAPITOLE








I.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ
ŞCOALA INCLUZIVĂ – ŞCOALA VIITORULUI
PSIHOPEDAGOGIA DEZVOLTĂRII UMANE
NOI ABORDĂRI ÎN EDUCAŢIE, CONSILIERE, TERAPIE
ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN ŞCOALĂ
PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
UN SECOL DE EDUCAŢIE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

PERIOADA DE TRANSMITERE A LUCRǍRILOR ÎN VEDEREA
PUBLICĂRII ACESTORA ÎN REVISTA “COORDONATE EDUCAŢIONALE”
a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui este:
09.10.2018 - 09.11.2018

II.


INFORMAŢII
PRIVIND
MODALITATEA
LUCRĂRILOR PENTRU REVISTĂ:

DE

TRIMITERE

A

Lucrările propuse spre publicare vor fi tehnoredactate şi expediate prin email şi vor
avea avea un conţinut adaptat secţiunilor anunţate. Lucrarea va conţine experienţe şi
preocupări profesionale, cercetări de specialitate (anchete, studii de caz).

 Toate lucrările care îndeplinesc cerinţele şi au acordul autorului/autorilor vor fi
publicate în numărul 9 al revistei „Coordonate educaţionale”, volum cu ISSN.
 Fiecare participant, în mod indirect, va primi :
 Volum cu ISSN;
 Se admit maxim 2 autori pe lucrare;
 Pentru admiterea lucrării vă rugăm să respectați tematica propusă. Lucrările propuse să
aibă caracter de originalitate, noutate, aplicabilitate practică şi să respecte condiţiile de
tehnoredactare cerute (neacceptarea lucrării va fi anunţată prin e-mail).
 Nu se vor accepta lucrări cu conţinut pur teoretic.
III.

CONDIŢII DE REDACTARE PENTRU PUBLICARE:

 Redactarea lucrării va fi făcută pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm
(text aliniat „justified”), cu diacritice
 Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat
 Autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat
la dreapta;
 La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
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 Lucrările vor fi salvate într-un format care să permită deschiderea lor cu aplicaţia
Microsoft Word (cu extensia doc.);
 Numărul de pagini al lucrărilor să fie minim 2 , maxim 4 pagini;
 La redactarea lucrării, vă rugăm nu introduceţi note de subsol şi nu numerotaţi
paginile !
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
Înscrierile se fac pe adresa de email contact@cjrae-vaslui.ro, până la data de
09.11. 2018 prin trimiterea articolului şi completarea Fişei de înscriere ( Anexa 1) .
Vă rugăm să completaţi cu atenţie Titlul articolului, capitolul la care doriţi să fie publicat
articolul, datele dumneavoastra de contact/unitatea de învăţământ unde vă desfăşuraţi
activitatea, pentru a putea beneficia de volum, în cazul neprezentării dvs. la lansarea nr. 9 al
revistei Centrului Judeţean de resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, ce avea loc pe data
de 23 noiembrie 2018, la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Vaslui.

