ميثاق المساهمين وتوجيهات عملية إلرسال المساهمات
ٌهدف هذا المٌثاق إلى تحدٌد شروط استعمال هذا الموقع التعاونً.
كل مستعمل لهذا الموقع التعاونً ٌقر صراحة بأنه اطلع على القواعد التً تنظمه وبأنه ٌقبل بها وفً توافق معها .هذه القواعد
موجودة فً مٌثاق االستعمال وفً اإلشارات القانونٌة .وقد ٌتم تحدٌث هذا المٌثاق فً أي وقت.
 .1تقديم الموقع ودوره:
ٌهدف هذا الموقع إلى وضع وثائق سمعٌة على األنترنت .إنها وثائق قصٌرة (ثالث دقائق على األكثر) فً لغات مختلفة ٌتم فٌها
تسجٌل أشخاص فً لغتهم األم.
انتبه :ال ٌمكن قانونٌا لهذا الموقع أن ٌحتضن وثائق ملتقطة من مواقع أخرى على األنترنت ،أو من وسائل اإلعالم (رادٌو ،تلفزٌون
أٌا كانت الجنسٌة) ألن حقوق هذه الوثائق محفوظةٌ .مكن وضع وثائق مسجلة فً اإلطار المدرسً أو العائلً أو الودي فقط.
ٌجب أن تكون مضامٌن الوثائق وفقا للقانون ومالئمة الستخدام القاصرٌن.
وتنشر الوثائق الموضوعة على هذا الموقع بموافقة أصحابها ،وهً خالٌة من حقوق النشر والتألٌف فً إطار االستثمار التربوي الغٌر
تجاري .إنه ال ٌمكن أن ٌتم نشرها فً موقع آخر فً أي حال من األحوال .وٌمكنكم أن تطلبوا سحب وثائقكم فً أي وقت ،وذلك
باالتصال بالمسؤولٌن عن الموقع.
 .2مبادئ عملية للموقع التعاوني:
ٌمكن الدخول إلى هذا الموقع على العنوان التالًwww.audio-lingua.eu :
وذلك دون حاجة إلى اسم مستخدم أو رقم سري .وٌمكن ألي مستخدم أن ٌقترح مضامٌن لهٌأة التحرٌر ،وهً تسهر على تصنٌف
الوثائق ونشرها بعد االطالع علٌها.
مدرس لغة ٌقترح تسجٌالت لتالمٌذه أو تسجٌالت ألشخاص آخرٌن شرط أن أن ٌقتنً ٌرخصوا له
من ٌستطٌع أن ٌقترح الموارد؟ ّ
كتابة بنشرها أو أن ٌرخص له ذلك أولٌاء التالمٌذ القاصرٌن .كل ّ شخص مهما كان عمره أو عمله ـ ولكن ٌجب على القاصرٌن
الحصول على رخص من أولٌائهم ـ بإمكانه اقتراح تسجٌالت له شخصٌا.
 .3شكل التسجيالت وإرسال المل ّفات:
ٌجب أن تكون التسجٌالت من صنف م ب  ،3وأن ال تتجاوز دقٌقتٌن .ومن المهم التحقق من جودة التسجٌل (قوة الصوت ،التشبع
والضجٌج الخلفً).
ال بد من تعبئة النموذج فً مجمله حتى تتمكن هٌأة التحرٌر من تحدٌد المرسل واالتصال به عند الحاجة .وٌقترح النموذج حقلٌن" :
االسم واللقب " فً حالة ما إذا لم ٌكن المرسل هو نفس الشخص الذي نسمع صوته فً التسجٌل (مثال :مدرس ٌبعث بعدة تسجٌالت).
ال ٌتم ذكر لقب القاصرٌن فً الموقع .أما بالنسبة للبالغٌن ،فإنه ال ٌتم ذكر لقبهم إال إذا طلبوا ذلك صراحة.
وٌمكن للمستخدم أن ٌختار اسما مستعارا .وعلى المرسل أن ٌبعث بوصف قصٌر للشخص الذي تم تسجٌله كً ٌقدمه للعموم (انظر:
تقدٌم المؤلفٌن اآلخرٌن على الموقع).
تسمح الخانات التً ٌجب وضع عالمة علٌها بفهرسة الموارد بالنسبة لمحرك البحث .فً الخانات الثالث (العمر ،المدة ،الجنس) ٌجب
وضع عالمة فً الخانة " دون أهمٌة " باإلضافة إلى الخانة المناسبة للمورد.
سٌتم تحدٌد المستوى فً اإلطار المرجعً للغات من طرف هٌأة التحرٌر .لكن بإمكان المدرس أن ٌضٌفه إن أراد ذلك فً مجال "
وصف التسجٌل ".

ٌحتوي مجال " وصف التسجٌل " على تلخٌص صغٌر لمضمون المورد (الموضوع) حتى تتمكن هٌأة التحرٌر من تعٌٌن الكلمات
المفاتٌح الضرورٌة لتسهٌل البحث المتقدم عن الوثائق.

هٌأة تحرٌر أودٌو لنغوا

