ПОРЯДОК

КОРИСТУВАННЯ

МОБІЛЬНИМ ЗВ'ЯЗКОМПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
Знання і виконання Правил мобільного етикету –
це ознака вихованості та високої культури спілкування абонента.
Адміністрація Запорізької гімназії № 71 , учнівське самоврядування, та
батьківський актив радять усім абонентам мобільного зв’язку дотримуватися
мобільного етикету, який допоможе гармонійно поєднувати особисту
свободу абонента та повагу до інтересів оточуючих:


Ми вимикаємо телефон або переводимо телефон під час занять у режим «без
звуку», тому що ми виховані, поважаємо себе, друзів та вчителів. А використання
послуг «Голосова пошта» або «Хто дзвонив» не дозволить пропустити жодного
дзвінка від друзів та батьків.



Ми знаємо , що під час проведення уроків суворо забороняється використання
мобільних телефонів ( виняток – погане самопочуття учня, дзвінок батькам з метою
повідомлення).



Ми знаємо ,якщо ж ця заборона буде порушена, то вчителям та класним керівникам
треба буде проводити роз´яснювальну роботу з учнями та їх батьками а довести до
відома адміністрації.



Ми знаємо , якщо нам необхідно зв’язатись із кимось по телефону то ми можемо
зробити це на перерві.



Знаходячись у школі, не забувайте брати з собою мобільний телефон, навіть коли
ненадовго залишаєте своє робоче місце, не залишайте свій гаджет без нагляду. Учні
особисто несуть відповідальність за збереження свого майна та мобільних
пристроїв.



Ми знаємо, що у випадку крадіжок телефонів, пошук - це не компетенція директора
школи або вчителів, і відповідальність за збереження ваших мобільних телефонів
вони не несуть.



Ми знаємо, що якщо учні і користуються телефоном, то виключно як засобом
зв’язку, а для цього достатньо телефонів найпростіших моделей.



Ми знаємо ,що в школі суворо забороняється фотографувати або знімати на відео,
бо наявність камери є певним стимулом для створення штучних сцен образ і
приниження в учнівському середовищі,

що негативно впливає на навчальний

процес.


Ми запитуємо дозволу , перш ніж когось сфотографувати або зняти відео на свій
мобільний, тому що поважаємо приватне життя інших людей.



Ми поважаємо право людини на особисте життя - не читаємо текстові
повідомлення і не переглядаємо особисту інформацію у чужому телефоні без
дозволу.



Ми обираємо такі рингтони, які будуть приємні нам і в той же час не
турбуватимуть оточуючих.



Ми встановлюємо

мінімальну гучність сигналу мобільного телефону, коли

відпочиваємо разом з іншими людьми.


Ми переводимо мобільний телефон у режим «Без звуку», перебуваючи в бібліотеці,
а за необхідності розмовляємо неголосно і лише по суті справи.



Ми уникаємо встановлення таких рингтонів на свій мобільний телефон, які можуть
образити чи збентежити оточуючих (нецензурні вислови, грубі вирази та неприємні
звуки).



Ми знаємо, що некоректно використовувати чужі мобільні телефони у своїх цілях
та повідомляти їхні мобільні номери третім особам без дозволу.



Ми розповідаємо про правила мобільного етикету своїм друзям.

