Netykieta – czyli o kulturze w sieci.
Internet nie jest sam w sobie niebezpieczny ani zły, ale źli ludzie mogą go
wykorzystywać w niewłaściwy sposób. W dzisiejszych czasach internet to
podstawowe źródło informacji. Z jednej strony to miejsce nawiązywania
nowych znajomości, wymiany opinii, możliwości nieograniczonej komunikacji,
a z drugiej strony to miejsce niebezpieczne. Wiele osób traktuje
pozorną anonimowość Internetu jako zachętę do dzielenia się swoimi
nieocenzurowanymi przemyśleniami i opiniami. Stąd na forach internetowych
lub w sekcjach komentarzy tak często możesz natknąć się na obraźliwe uwagi
lub wywody, które naruszają regulamin danej strony, a tym bardziej zasady
netykiety. A przecież reguły kulturalnego zachowania w sieci wcale nie różnią
się od savoir-vivre obowiązującego w normalnym życiu.
Netykieta, zgodnie z definicją Wikipedii, to zbiór zasad odnoszących się do
przyzwoitego zachowania w internecie. Ja użyłabym „kulturalny” zamiast
„przyzwoity”. Netykieta nie jest dokładnie określona, a za jej nieprzestrzeganie
nikt nas nie ukarze, niemniej jednak, jeśli pewne zasady będziemy łamać
notorycznie, może się to skończyć zgłoszeniem nadużycia, odcięciem od
internetu lub odrzuceniem przez wirtualną społeczność. Oczywiście od reguły
są wyjątki, zatem w niektórych przypadkach mogą nam grozić konsekwencje
prawne.
Netykieta, obowiązująca dla jednostek, jak i grup, w kwestii języka mówi o tym,
że nie należy używać wulgaryzmów oraz stosować ciągłych powtórek tekstu.
Powinno się unikać pisania wielkimi literami, gdyż może to być uznane jako
KRZYK, a w niektórych przypadkach jako ROZKAZ
Na co zwrócić uwagę, żeby chronić dziecko przed mankamentami sieci i
wytłumaczyć, jak najlepiej korzystać z walorów internetu.
Chroniąc swojego malucha przed zagrożeniami w Internecie, naucz się patrzeć
na sieć z jego perspektywy. W pierwszej kolejności poproś dziecko, by
pokazało ci swoje ulubione strony, czaty, fora internetowe i portale
społecznościowe. Dopytuj o poszczególne funkcje i możliwości każdego
serwisu. W ten sposób nie tylko dowiesz się czegoś nowego o internetowej
aktywności swojego brzdąca, ale upewnisz się też, czy dziecko na pewno
rozumie poszczególne aspekty mediów cyfrowych. Przykładowo,możesz

zwrócić mu uwagę na to, że za każdym awatarem kryje się prawdziwy człowiek.
Zabawne nicki i zdjęcia profilowe mogą czasami zwodzić na manowce. Jeśli
twoje dziecko chce założyć profil na platformie społecznościowej, zróbcie to
wspólnie. Wyjaśnij mu przy tym podstawowe funkcje bezpieczeństwa i rzućcie
okiem na regulamin serwisu. To również dobry moment, by porozmawiać o
wspomnianych już zasadach netykiety.
Wskazówki
Netykieta, czyli zasady właściwego zachowania w sieci!
Nie podawaj swoich danych!
W Internecie posługuj się tylko Nickiem i nigdy nie podawaj swoich danych
osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres domowy, czy
numer szkoły.
Mów, jeśli coś jest nie tak!
W sytuacji kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy,
koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.
Możesz w takiej sytuacji skontaktować się z Helpline.org.pl czyli ze
specjalistami do spraw bezpieczeństwa w Internecie, dzwoniąc pod bezpłatny
numer 800 100 100.
Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w Sieci. Nie spotykaj się z
nikim zbyt pochopnie w prawdziwym świecie. Jeżeli planujesz spotkanie,
zawsze poinformuj o tym rodziców.
Zabezpiecz swój komputer!
Jeżeli Twój komputer jest podłączony do Internetu, musisz mieć zainstalowany
odpowiedni program antywirusowy. Powinieneś również zaopatrzyć się w
Firewall (tzn. ściana ogniowa). Pamiętaj o aktualizacji wymienionych
programów, bo tylko wtedy Twój komputer będzie w pełni zabezpieczony przed
atakiem wirusów i hakerów.

Stosuj zasady Netykiety!
Netykieta to zbiór zasad kulturalnego i prawidłowego korzystania z Internetu.
To regulamin poprawnego zachowania się w Sieci, stworzony przez samych
Internautów. Powinni ją znać wszyscy korzystający z Sieci. Wtedy nikt nie
obawiałby się, że zostanie źle potraktowany w Necie.
pomocne w opracowaniu internet, strony www.

