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CO TO JEST
NETYKIETA?

W ZGODZIE Z NETYKIETĄ

Zbiór zasad
dobrego zachowania
obowiązujących
w Internecie.

W ZGODZIE Z NETYKIETĄ

GZ

Nim się zwiążesz z Internetem,
poznaj dobrze netykietę.

Trzeba wiedzieć: te zasady
chyba są nie od parady.
By przykrości się wystrzegać,
warto zatem ich przestrzegać.
Zawsze wchodź na tę stronę,
gdzie jest wejście dozwolone.
Najbezpieczniej bywa w sieci
tam, gdzie strony są dla dzieci.
Gdy się łączysz z Internetem,
niech zostaną twym sekretem
osobiste informacje.
Powściągliwi mają rację!
Gdy jest w sieci coś nie tak,
daj najbliższym swoim znak.
A poradzą ci z ochotą,
jak się zmagać ze zgryzotą.
I pamiętaj: w Internecie
dużo dowiesz się o świecie.
Więc korzystaj z tego z chęcią,
posiłkując się pamięcią.
Bożena Pierga, ''Dobre wychowanie wierszem''

Pamiętaj!
Kiedy korzystasz z
Internetu,
powinieneś
przestrzegać
ogólnych zasad
savoir - vivre`u.

W INTERNECIE

1. Bądź kulturalny!
2. Bądź odpowiedzialny za to, co piszesz!
Pamiętaj! - w Internecie nikt nie jest
anonimowy.
3. Nie kradnij! Posługując się cudzymi
materiałami podawaj autora i źródło.
4. Nie bądź wścibski! Nie staraj się
zobaczyć tego, co ktoś przed Tobą
zabezpieczył hasłem.
5. Nie śmieć! Nie zmieniaj tematu.
6. Dokładnie adresuj i podawaj temat listu.
7. Nie rozsyłaj wirusów! Sprawdzaj swoje
dyski.
www.slideplayer
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W INTERNECIE
MASZ PRAWO
Mam prawo czuć się bezpiecznie w sieci.
Mam prawo do współtworzenia Internetu.
Mam prawo do wyrażania w sieci własnych poglądów i
opinii.
Mam prawo do ochrony własnego wizerunku w
Internecie.
Mam prawo do korzystania z rzetelnych źródeł
informacji.
Moje dane podlegają ochronie danych osobowych.
Mogę pobierać programy z otwartą licencją, słuchać
udostępnionej muzyki, oglądać legalne filmy.
Mam prawo do poszerzania swojej wiedzy poprzez
korzystanie z gier edukacyjnych, portali tematycznych
i kursów on-line.
Mam prawo do komunikowania się z innymi
internautami.
Mam prawo do rozrywki w sieci.
http://shell.idealan.pl/

OBOWIĄZKI
W INTERNECIE
Szanuję innych użytkowników Internetu i traktuję ich
tak, jak chcę, żeby oni traktowali mnie.
Przestrzegam praw autorskich.
Nie używam Internetu, aby szkodzić innym.
Korzystam z Internetu z rozwagą i ostrożnością.
Mam obowiązek stosowania ograniczonego zaufania
wobec ludzi poznanych w sieci oraz informacji w niej
znalezionych.
Nie używam Internetu, aby kraść.
Nie używam Internetu do oszukiwania, nie
wprowadzam innych w błąd, dbam, żeby w Internecie
było jak najwięcej prawdziwych informacji.
Mam obowiązek zachowania kultury w swoich
wypowiedziach w sieci.
Mam obowiązek brać odpowiedzialność za swoje
działania w Internecie.
Mam obowiązek informować dorosłych o tym, co mnie
zaniepokoi w Internecie.
http://shell.idealan.pl/
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INTERNETOWY
SAVOIR - VIVRE

NETYKIETA

GZ

TRZY ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA
W INTERNECIE
1. Nigdy nie wysyłaj obraźliwych przesyłek przez
pocztę internetową.
2. Obcym osobom nie podawaj hasła do swoich
profilów internetowych.
3. Nigdy nie umieszczaj nielegalnych informacji.
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