ÎN ATENȚIA VIITORILOR COLABORATORI

Centrul Logopedic Interșcolar Bacău (CJRAE Bacău) anunță înființarea
publicației „Logoterapia”, ISSN 2501-1774, revistă națională de logopedie, cu apariție
bianuală, care va publica articole de specialitate, pe următoarele secțiuni:
 Proiectarea activității de terapie a tulburărilor de limbaj (modele de programe,
planificări pe specificul diferitelor tulburări de limbaj, proiecte de activitate logopedică
etc , elaborate personal);
 Examinarea logopedică (particularități de diagnoză, studii aplicative de diagnostic
diferențial, chestionare/ baterii de teste utilizate în evaluarea logopedică, instrumente
de evaluare elaborate personal etc);
 Metode și mijloace moderne, tehnici și instrumente de lucru noi sau de concepție
proprie aplicate în terapia tulburărilor de limbaj;
 Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare la copiii cu tulburări de limbaj
(programe terapeutice, planuri personalizate de intervenție, exemple de bune practici
extrase din experiența proprie etc);
 Studii de caz;
 Studii, cercetări în domeniul logopediei;
 Noutăți editoriale în logopedie (recenzii ale unor cărți de specialitate apărute în ultimii
doi ani);
 Proiecte educaționale (desfășurate în colaborare cu unități de învățământ, părinți,
comunitate), diseminări ale unor schimburi de experiență cu alte centre logopedice din
țară sau din străinătate.

Pentru publicarea unui articol, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:
 Trimiterea articolului (maxim 3 pagini format A 4), respectând cerințele de redactare
și
a
Cererii
de
publicare
completate,
la
adresa
de
e-mail
centrulogopedicbc@yahoo.com până la data de 25 martie 2016 (pentru numărul care
va apărea în aprilie 2016);
 Achitarea sumei de 25 lei în contul 7104006069105RON01, deschis la
Bancpost, cod sucursală 040, titular cont Petrea Maria-Ramona, CIF 06069105,
reprezentând cheltuielile de editare și de expediere a publicației;
 Trimiterea dovezii scanate a achitării sumei de 25 lei la adresa de e-mail
centrulogopedicbc@yahoo.com, în maxim 5 zile de la primirea e-mail-ului de
confirmare, prin care redacția își exprimă intenția de publicare a articolului.

N.R.: Pot trimite articole spre publicare logopezii din sistemul public sau privat, precum și
psihoterapeuții, psihopedagogii care își desfășoară activitatea în aria comunicare - limbaj.
 Redacția nu își asumă răspunderea pentru originalitatea articolelor și pentru dreptul
de publicare asupra fotografiilor, acestea revenind în exclusivitate autorilor
articolelor.
 Redacția își rezervă dreptul de a respinge articolele care nu respectă cerințele de
redactare sau cu conținut inadecvat specificului publicației.
 Redacția își rezervă dreptul de a selecta cele mai interesante articole și își asumă
obligația de a informa, în timp util, autorul asupra intenției de publicare a articolului,
printr-un e-mail de confirmare.
 Autorii articolelor vor primi prin poștă câte un exemplar al numărului în care a apărut
articolul, la adresa menționată în Cererea de publicare, în termen de 30 de zile de la
data apariției revistei, fără taxe suplimentare.
 În cazul aricolelor cu 2 autori: - dacă fiecare autor dorește un exemplar din revistă,
fiecare va achita taxa de publicare de 25 lei, va face dovada achitării acestei sume și
va specifica în Cererea de publicare adresa la care dorește să fie trimisă revista.
- dacă autorii doresc un singur exemplar din revistă,
aceștia vor completa separat Cererea de publicare cu datele personale, dar vor
menționa o singură adresă de expediere a revistei. Taxa de publicare de 25 lei se
achită per articol și autorii vor primi un singur exemplar al publicației.
CERINŢE DE REDACTARE A ARTICOLULUI







Articolul nu trebuie să depășească 3 pagini
Utilizați doar editorul de texte Microsoft Word
Formatul să fie A4, orientat portrait
Marginile să fie: 2 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos
Titlul articolului va fi scris cu Times New Roman, 12, boldat, centrat
Autorul/ Autorii (maxim 2) articolului se vor menţiona sub titlu, la un rând. Se va scrie
profesia, prenumele şi numele, denumirea instituției şi localitatea (font Times New
Roman, 11, boldat, aliniere dreapta). Ex: profesor-logoped Ioana Marcu, Centrul
Logopedic Interșcolar (CJRAE), Bacău
 Textul articolului va fi scris obligatoriu cu diacritice, Times New Roman, 11, la 1 rând,
aliniat stânga - dreapta
 Dacă inserați imagini sau poze (maxim 2), acestea trebuie să fie clare şi să aibă
dimensiunile: 100x80 mm, centrat
 Sursele bibliografice (minim 3) se menţionează la finalul articolului, în ordine
alfabetică: autor, numele lucrării, editura, localitatea, anul. Sursele preluate de pe
internet trebuie să se regăsească în finalul listei bibliografice.
Exemple:
Bogdashina, Olga, Comunicarea în autism și sindromul Asperger, Editura Dianușa,
Târgu Neamț, 2012
www.autism-aita.ro/autism-sau-probleme-de-achizitie-a-limbajului

CERERE DE PUBLICARE

DATE DESPRE AUTOR:
Numele și prenumele:
Adresa la care va fi expediată revista:
Telefon:

E-mail:

Denumirea instituției:
Denumirea postului:
Studii de specialitate:

Prin prezenta îmi exprim acordul ca articolul cu titlul___________________________
________________________________________________________________________
să fie publicat în revista „Logoterapia” și îmi asum în totalitate responsabilitatea cu privire la
originalitatea articolului și la drepturile de autor.
Declar pe proprie răspundere că articolul îmi aparține, fiind o creație proprie, originală și
că nu a apărut în alte publicații.
Prin prezenta, iau cunoștință de obligativitatea achitării taxei de publicare de 25 lei (în
cazul în care articolul va fi selectat) și a trimiterii dovezii scanate pe adresa de e-mail
centrulogopedicbc@yahoo.com în termen de 5 zile de la primirea e-mail-ului de confirmare.

Data:

