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Dyrektora Do! nośląskiego Ośrodka Doskonalenia Na uczycieli we Wrocławi u.

dotycząca

przyjmowania i pub!ikowania materlalów edukacyjnych w formie publikacji elektronicznej

|Skrypty metodyczne DODN oraz Skrypty belfra na stronie internetowej DODN)

Sposób przesyłania tekstu i zdjęć do publikacji oraz warunkitechniczne, iakim powinny

odpowiadać.
Tekst należy przesłać na adres mailowy Koordynatora Zespołu lnformacji Pedagogicznej i.

.Wydawnictwa (mariola.mucha@dodn.dolnyslask.pl) w wersji elektronicznej jako plik

W9RD lub w formacie rtf. Wszelkie zdjęcia, grafikę należy podpisać i przesłaĆ osobno w

formacie JPEG (bez elementów typu znaki wodne itp.), a w tekście umieŚciĆ jedynie

informację o ich usytuowaniu (np. rys.1, fot. 1tab. 2 itp.}.

Przed tekstem należy umieścić dane osobowe autora w formie metryczki:

a

lmię, nazwisko autora

Miejsce pracy

Sta nowisko/na uczany

przed m iot/obszar aktywności

Dane teleadresowe (tel., mail)

lnformacja dodatkowa

o autorze
. zasady przyjmowania lub odrzucania materiału do pubIikacji.

Rejestr nadesłanych tekstów prowadzi Koordynator Zespołu lnformacji Pedagogicznej i"

Wydawnictwa. O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do druku w Skrypty metodyczne DODN

lub w Skryptach belfra decyduje ostatecznie Dyrektor DODN.

Autor tekstu otrzymuje informację o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu drogą

elektroniczną. Taka sama zasada dotyczy nadesłanych przez autorów zdjęć i/lub grafiki.

. Korekta tekstów.
Korekty nadesłanych tekstów dokonują członkowie Zespołu lnformacji Pedagogicznej i

Wydawnictwa (z podziałem na filie). Zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w

tekstach przyjętych do publikacji zmian językowych i redakcyjnych oraz dokonywania

skrótów, zmian tytułów i śródtytułów (w miarę możliwości po uprzednim uzgodnieniu).

publikacja tekstu może zostać uzależniona od wprowadzenia przez autora zmian w

miejscach wskazanych przez osobę dokonującą korekty.

Członkowie Zespołu w uzasadnionych przypadkach kierują tekst do recenzji

merytorycznej.
r prawo autorskie

Autor tekstu zobowiązany jest do uzupełnienia i podpisania oŚwiadczeń autorskich:

Zgoda autora na przetwarzanie i publikację danych osobowych, Oświadczenie autorskie,

oświadczenie outora tekstu dotyczqce pozwolenia na jego publikację i

rozpowszechnianie oraz - w sytuacji umieszczenia zdjęć lub grafiki - aświądczenie autora



a

zdjęcia/grafiki dotyczqce pozwolenia na jego publikację i rozpowszechnienie). Są one

umieszczone na stronie internetowej DODN, w Zakładce Wydawnictwo.

Zasady dostępu.

Skrypty metodyczne DODN oraz Skrypty belfra będą bezpłatnie dostępne na stronie

internetowej DODN w zakładce Wydawnictwo, Skrypty metodyczne DODN lub Skrypty

belfra:z możliwością kopiowania, ale bez prawa do dalszego rozpowszechniania.

Skrypty metodyczne DODN będą wydawane również w formie tradycyjnej i

rozprowadzane bezpłatnie wśród nauczycieli oraz innych pracowników oświaty (np.

podczas wydarzeń edukacyjnych).
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