Elektroninio žurnalo vartotojų elgesio taisyklės
Paslaugų apibūdinimas ir terminai
·

·
·
·
·
·
·

Mokytojai iš La petite Camargue Comprehensive School (bendrojo lavinimo mokykla iš
Prancūzijos), kurie yra tarptautinio Comenius projekto „Kultūrinis ir gastronominis
randevu“ koordinatoriai, sukūrė elektroninę bendruomenę. Jie yra tos bendruomenės
vadybininkai;
e-bendruomenę sudaro 8 žurnalai: kiekviena projekte dalyvaujanti mokykla turi savo
žurnalą ir projekto pabaigoje bus sukurtas finalinis produktas bendrame visų partnerių
žurnale. Visi žurnalai yra susieti vieni su kitais (visi partneriai yra „draugai“);
kiekvienas, dalyvaujantis projekte, yra Lansargues bendrojo lavinimo mokyklos sukurtos
e-bendruomenės vartotojas. Tai gali būti mokinys, mokytojas, straipsnio kūrėjas
(autoriumi gali pasivadinti ir grupė mokinių) ar e-bendruomenės administratorius;
straipsnių kūrėjais (ar redaktoriais) gali būti tik e-bendruomenės nariai, o skaitytojai (ne
„draugai“) gali tik skaityti straipsnius;
už kiekvienos šalies žurnalo tvarkymą yra atsakingi atitinkamos šalies mokytojai ir jie
privalo išmokyti mokinius saugiai naudotis žurnalu ir laikytis elgesio taisyklių;
žurnalas yra tiesioginio bendravimo erdvė, kurioje leidžiama publikuoti įvairių žanrų
kūrinius. Svarbi žurnalo dalis yra tai, kad skaitytojai („draugai“) gali viešai arba
asmeniškai komentuoti kitų rašytojų straipsnius ar mintis;
tarptautinio Comenius projekto „Kultūrinis ir gastronominis randevu“ koordinatoriai,
elektroninės bendruomenės kūrėjai, atsakingi už bet kokią žurnale skelbiamą informaciją.
Jie kontroliuos kas publikuojama ir informuos kolegas, jei įvyks nesusipratimas ar klaida.

Vaikų apsauga
Vaikai turi būti apsaugoti nuo žmonių, kurie gali juos įžeisti ar išnaudoti. Todėl jokia
informacija, kuri galėtų identifikuoti vaiką, kai publikuojamas vienas ar kitas straipsnis, neturi
būti skelbiama. Neskelbiama:
· vaikų pavardės;
· asmeniniai adresai;
· asmeniniai elektroninio pašto adresai;
· asmeniniai elektroninių žurnalų adresai;
· asmeniniai telefonų numeriai;
· smulki informacija apie šeimas;
· parašai.
Elektroninėje bendruomenėje draudžiama:
· bet kokia smurto išraiška: nepadorūs posakiai, grasinimai, šventvagiškos mintys,
šmeižtas;
· bet koks bandymas diskriminuoti dėl rasės;
· bet koks agitavimas: religinis, politinis ar siekiant pelno.
E-bendruomenės mokytojai privalo uždrausti net ir menkiausią įtarimą keliančius veiksmus.
Susitarimai, sutikimai
· Reikalingi tėvų ar globėjų sutikimai dėl vaiko sukurto straipsnio spausdinimo; dėl vaiko
nuotraukų ar vaiko sukurtų piešinių, nuotraukų ar kitų kūrybinių darbų skelbimo
elektroniniame žurnale;
· Kopijuojant tekstus, nuotraukas, video reikalingas autorių sutikimas.

