 Pojęcie Netykiety jako zbioru reguł dotyczących Internetu funkcjonuje od ponad 18 lat.
W Polsce obowiązuje kilka nazw tego spisu reguł: Netykieta, Etykieta internetowa,
internetowy kodeks zachowania, elektroniczny savoir-vivre;
 Jest wiele zapisów dotyczących netykiety i trudno jest wskazać ten jeden, właściwy
i obowiązujący wszystkich. Są jednak zasady, które powtarzają się we wszystkich tego typu
regulaminach pojawiających się w sieci;

Netykieta to internetowy kodeks zawierający zbiór specyficznych reguł zachowania, sposobu
komunikowania się użytkowników cyberprzestrzeni, w szczególności biorących udział
w dyskusjach, czatach czy na forach, ale regulujący również formę wiadomości e-mail, tworzenie
stron www, itp.;
Nie są to jednak przepisy prawne, a jedynie umowne zasady mające ułatwić życie
i funkcjonowanie w sieci wszystkim internautom; nie można ich egzekwować za pomocą kar czy
mandatów, ale w Internecie często dużo dotkliwsze bywa wykluczenie przez członków danej
grupy, marginalizowanie, ignorowanie lub w skrajnych przypadkach zablokowanie/usunięcie
przez administratora serwisu;

Netykieta (netiquette) to jeden z wielu neologizmów, do których powstania przyczynił się rozwój
komputeryzacji. Słowo to oznacza tyle, co „etykieta sieciowa”. Uważa się, że z podstawowymi
zasadami netykiety powinien zapoznać się każdy początkujący użytkownik sieci. Istnieje wiele
opracowań netykiety; obecnie dawny stan rzeczy, polegający na dostępności odpowiednich
dokumentów w zasadzie tylko on-line, zmienił się: podstawowe zasady netykiety omawiane są w wielu
publikacjach o charakterze podręcznikowym, można znaleźć także osobne publikacje poświęcone
temu zagadnieniu.
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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA
NASZEJ PLATFORMIE
EDUKACYJNEJ

 Najważniejszym założeniem netykiety jest zwyczajnie kulturalne zachowanie, myślenie także o innych
internautach.
 Pisanie całych wyrazów dużymi literami uznawane jest za krzyk; z kolei pisanie naprzemienne małych i
dużych liter nie jest w dobrym guście (zalicza się do tzw. poke - pisma, stosowanego głównie przez
najmłodszych użytkowników internetu), skutecznie obniża też czytelność tak zapisanych tekstów.
 Bezpośrednie zwroty do innych użytkowników zapisujemy wielką literą, podobnie jak w tradycyjnej
korespondencji (Ci, Tobie, Was itp.).
 Pisanie o przestrzeganiu poprawności ortograficznej i językowej zdaje się być pozbawione sensu, ponieważ
nie trzeba tego mówić tym, którzy piszą poprawnie, może jednak pozostałych zachęci to do sięgnięcia od
czasu do czasu po słownik.
 Dobrym zwyczajem jest także wykropkowanie przekleństw.
 Wprawdzie większość ludzi nie ma problemów z odczytywaniem tekstów bez polskich znaków, ale jednak
niestosowanie ich wydaje się być bardziej niedbałością, niż oszczędnością czasu (wyjątkiem są czaty, gdzie
zazwyczaj w regulaminach zaznacza się prośbę o pisanie bez polskich znaków).
 Takie środki jak ironia, czy sarkazm to komunikaty, których znaczenie odczytujemy poprzez dodatkowe
informacje, jak na przykład wyraz twarzy lub ton głosu osoby mówiącej, dlatego w przypadku komunikacji,
gdzie rozmówcy się nie widzą, ani nie słyszą warto zaznaczyć intencję wypowiedzi np. uśmieszkiem.
Niemniej jednak emotikony (czyli tzw. uśmieszki) mają być dodatkiem do tekstu, a nie samą jego treścią.
 Wysyłając e-maile, wiadomości:
 Nadawaj temat każdej wiadomości elektronicznej.
 Oszczędź swoim znajomym lektury tzw. łańcuszków szczęścia („jeśli nie wyślesz tej wiadomości w
ciągu godziny do 50 osób, w najbliższym tygodniu spotka cię nieszczęście”...), nie powielaj próśb o
pomoc chorym dzieciom, które dostają pieniądze za każdą wysłaną wiadomość (niby kto ma
sprawdzić, ilu osobom wysyłasz takiego maila?).
 Jeśli wysyłasz wiadomość do kilku osób (które w dodatku się nie znają) ukrywaj ich adresy (tzw. kopia
ukryta) – nie każdy życzy sobie, aby jego adres został udostępniony innym osobom.Dołączając do
wiadomości jakiś duży plik, skompresuj go, inaczej możesz komuś „zapchać” pocztę (istnieje wiele
darmowych programów do kompresji, czyli zmniejszania objętości pliku bez zmiany jego zawartości)
 Wypowiadając się na forach:
 Zaznaczaj, kiedy cytujesz czyjąś wypowiedź.
 Zwracając innym uwagę, rób to w wiadomościach prywatnych, publicznie jest to niedozwolone.
 Zamiast umieszczać kilka postów tuż po sobie, edytuj już istniejący.
 Pisz na temat - większość moderatorów usuwa posty zbyt mocno odbiegające od przedmiotu dyskusji.
 Jeśli jedynym Twoim komentarzem pod czyjąś wypowiedzią ma być wypominanie mu
najdrobniejszych literówek czy innych błędów, zamiast odnoszenia się do jej treści – daruj sobie
wysyłanie takiego posta.
 Zapoznaj się z zasadami korzystania z danego forum dyskusyjnego.

