
Taisyklės, kurių privalo laikytis visi programos 

„eTwinning“ dalyviai: 

 
1. Netinkamas naudojimasis vidaus žinučių sistema 

Nesiųskite per daug žinučių mokytojams, su kuriais jūs nedirbate. Prieš kreipdamiesi į 

ką nors: patikrinkite jo/jos profilį; pažiūrėkite, ar jis/ji gali vykdyti projektus; įsitikinkite, 

kad jūsų žinutės yra jam/jai svarbios. Nesiųskite lygiai tos pačios žinutės daugeliui 

programos „eTwinning“ narių. 

2. Naudojimasis programa „eTwinning“ komerciniais tikslais 

Griežtai draudžiama naudotis platforma komerciniais tikslais. Bet kuri komercinė 

kompanija, iniciatyva, renginys ar programinė įranga bus pašalinta ir neteks prieigos prie 

pačios platformos. 

3. Brukalas forumuose 

Erdvės „eTwinning Live“ partnerių forumuose skelbiama tūkstančiai 

žinučių. Įsitikinkite, kad jūsų žinutė atitinka diskusijos temą. Prieš publikuodami naują 

įrašą, pasitikrinkite, gal jau yra panašaus turinio žinučių ir atsakykite į jas. Padėkite 

mums prižiūrėti forumą, kad jame būtų skelbiamos tik aktualios žinutės, ir tobulinti 

bendradarbiavimą! 

4. Nereikšmingi ar netinkami žmonių įrašų komentarai 

Prieš komentuodami kieno nors profilį, pagalvokite, ar jis aktualus tam žmogui. 

Komentarai turi būti skirti asmeniui ir susiję su jo įrašu. Nerašykite to paties komentaro 

kitiems. 

5. Atsitiktiniai kvietimai į kontaktus ir projektus 

Neprašykite programos „eTwinning“ dalyvių leisti įtraukti juos į savo kontaktų sąrašą ar 

jungtis prie projektų, prieš tai su jais nepabendravę. Jūsų kontaktų sąrašas neturėtų būti 

per daug ilgas, kad nebūtų sudėtinga juo naudotis. Norite žinoti, ką veikia kiti? Geriau 

sekite juos. 



6. Kvietimai į renginius 

Nekvieskite savo kontaktų į renginius, kuriuos organizuojate, nebent esate tikri, kad 

kviečiami kolegos tikrai gali dalyvauti. Atsitiktinis kvietimas į jūsų mokykloje 

organizuojamus renginius bus laikomas šlamštu. 

7. Tiesioginis grasinimas, gąsdinimas ir priekabiavimas 

Programoje „eTwinning“ netoleruojamas joks gąsdinimas ar priekabiavimas. Jei 

susidūrėte su patyčiomis ar kas nors jums grasina, prašome apie tai pranešti ar kreiptis į 

savo nacionalinę paramos tarnybą. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas, kuris kaip nors 

grasina ar priekabiauja prie kitų platformos narių, gali visam laikui netekti prieigos prie 

programos „eTwinning“. 

8. Intelektualinė nuosavybė 

Pasirūpinkite, kad turinys, kurį siunčiate į platformą, nepažeistų autorių teisių. Prieš 

dalindamiesi nuotraukomis, vaizdo įrašais, dokumentais ar kitais ištekliais, įsitikinkite, 

kad tikrai turite teisę tai daryti. Į programos „eTwinning“ platformą negalima tiesiai kelti 

vaizdo įrašų - jums reikės savo vaizdo įrašą pirmiausia įkelti į svetaines „YouTube“, 

„DailyMotion“ ar „Vimeo“ ir tuomet įklijuoti nuorodą programos „eTwinning“ erdvėje. 

Nepamirškite patikrinti ir jų autorių teisių politikos. 

9. Apsimetinėjimas 

Negalite apsimesti kitais asmenimis ar grupėmis bei organizacijomis, kurioms 

neatstovaujate, siekdami apgauti bei suklaidinti kitus. 

10. Mokiniai (mažamečiai) 

Programa „eTwinning“ labai rimtai žiūri į mokinių privatumą ir saugumą. 

Nepublikuokite mokinių nuotraukų savo erdvės „eTwinning Live“ profilyje, erdvėje 

„TwinSpace“, grupėse ir pan. Jei publikuojate, privalote turėti tėvų sutikimą arba 

užtikrinti, kad mokinių veidai nebūtų atpažįstami. 

11. Privati informacija ir asmeniniai duomenys 



Būkite atsargūs publikuodami turinį, susijusį su kitais asmenimis. Nesidalinkite savo ar 

kitų programos „eTwinning“ dalyvių privačia informacija - pavyzdžiui: 

asmeniniais telefono numeriais bei adresais, kreditinės kortelės duomenimis ar kita 

privačia informacija - arba intymiomis nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Prieš 

publikuodami, pagalvokite! 
 


