Klasa 7B grupa 2
Termin realizacji – 28.05.2020
Temat lekcji: NETYKIETA – kultura w Internecie.

1. Podczas tych zajęć zapoznamy się z NETYKIETĄ.
Internet jest miejscem spotkań. Za awatarami i nickami kryją się prawdziwi ludzie. Kontakty z nimi
powinny więc odbywać się wedle zasad podobnych do tych stosowanych poza siecią. Odpowiednikiem
etykiety (czyli savoire-vivre'u czy „dobrego wychowania”) jest netykieta. To zbiór zasad właściwego
zachowania w internecie. Ich stosowania wymaga kultura osobista. Wpływa ono na twój pozytywny
wizerunek u innych internautów. Poprawia też skuteczność twoich działań w sieci, ułatwia
porozumienie.
Część wytycznych netykiety jest prostym przeniesieniem zasad kultury osobistej do przestrzeni
internetu. Np. kwestia odnoszenia się z szacunkiem do rozmówcy. Jest ono wskazane zarówno w czasie
dyskusji twarzą w twarz, jak i na czacie. To samo dotyczy sposobu pisania e-maili. Stosowanie
polskich znaków, dbanie o prawidłową interpunkcję czy używanie odpowiednich form
grzecznościowych to normy stosujące się tak do listów i innych tekstów pisanych odręcznie, jak do emaili.
Komunikacja przez internet przebiega inaczej niż ta bezpośrednia. Dlatego też netykieta jest
dostosowana do innych sposobów przekazywania treści. Niektóre aspołeczne zachowania są możliwe
tylko w internecie. Należą do nich np. floodowanie czy rozsyłanie spamu. Także wiele technik
trollowania byłoby trudnych do zastosowania w bezpośredniej rozmowie.
Maile, fora, komunikatory, serwisy społecznościowe… Za pośrednictwem internetu nieustannie
kontaktujemy się z innymi. Warto pamiętać, że nasi wirtualni znajomi wyrabiają sobie zdanie na nasz
temat na podstawie tego, co i jak piszemy lub jakie zamieszczamy zdjęcia. W szczególności nie
powinniśmy zapominać o elementarnych zasadach kultury na forach internetowych oraz przestrzeganiu
zasad grzeczności i ortografii w czasie pisania e-maili.

Oprócz stosowania zwykłych zasad kultury osobistej, w internecie szczególnie pamiętaj o:
• nienadużywaniu wielkich liter. Wypowiedź zapisana wielkimi literami jest odbierana jako
wykrzyczana.
• unikaniu nadmiernego stosowania emotikonek. Twój przekaz będzie dużo jaśniejszy, jeśli nie
będziesz wstawiał „buźki” co drugie słowo.
• trafnym formułowaniu tematów maili. Odbiorca będzie od razu wiedział, czego dotyczą, a
później szybciej odnajdzie właściwy list.
• niezaśmiecaniu sieci. Nie publikuj treści niepotrzebnych, powtarzających inne źródła,
nieprzydatnych.
• dokładnym przeszukaniu internetu przed zadaniem nowego pytania administratorowi lub na
forum. Nikt nie lubi kilkukrotnie odpowiadać na to samo pytanie. Aby tego uniknąć, stworzono
FAQ — korzystaj z niego.
• dostosowaniu formy wypowiedzi do wybranego środka komunikacji. Inaczej piszemy maile, a
inaczej wiadomości na czacie.

Przeczytaj poniższą wiadomość i wprowadź niezbędne poprawki
E-mail jest adresowany do nauczyciela języka polskiego, zawiera
prośbę o podniesienie oceny otrzymanej za ostatnie wypracowanie.
Od:

sloneczko@buziaczek.pl

Do:

jarzebska@gmail.com

Temat: spodziewalem sie lepszej oceny
Treść:

Witam!

Moje wypracowanie zostalo ocenione bardzo nisko. Jest mi pszykro.
Jak moglem dostac tak niskom ocene, przecierz pisalem jest bardzo
dlugi i naprawde sie staralem. Zalezy mi bardzo na podniesieniu
stopnia, -4 to zdecydowanie dla mnie za mało. Czy jest szansa na
poprawe? ;-)

Słowniczek

netykieta
zwyczajowy zbiór zasad kulturalnego zachowania w internecie.
awatar
wizualna reprezentacja uczestnika mediów społecznościowych. Może być prostą grafiką (np. na
forach), zdjęciem (np. na portalach społecznościowych) lub też skomplikowanym
trójwymiarowym modelem (np. w grach). Awatarowi zwykle towarzyszy nick.
nick
(z ang. nickname — przezwisko, pseudonim), podpis (niebędący imieniem i nazwiskiem)
wykorzystywany przez użytkowników sieci.
floodowanie
(z ang. flood - powódź), wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości lub wiadomości pustych,
zniekształconych lub nieczytelnych. Zdarza się przede wszystkim na forach internetowych i w
komentarzach pod artykułami czy postami. Zwykle ma na celu zdezorientowanie dyskutantów
lub przerwanie rozmowy. Takie zachowanie jest nieuprzejme i łamie zasady netykiety.
spam
niechciane, niepotrzebne, niezamówione wiadomości elektroniczne. Zwykle wysyłane za
pośrednictwem e-maila i dużych serwisów społecznościowych. Spam ma najczęściej (ale nie
zawsze) charakter reklamowy.
trollowanie
(inaczej: trolling), ośmieszanie lub obrażanie rozmówców w internecie poprzez wysyłanie
napastliwych, nieuprzejmych i często nieprawdziwych przekazów. Osobę trollującą nazywamy
trollem. Trolle stosują różne techniki mające na celu zirytowanie innych i wywołanie jałowej
kłótni.
FAQ
(ang. frequently asked questions - najczęściej zadawane pytania), zbiór pytań i odpowiedzi na
nie, zwykle służący jako pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników serwisów
internetowych i innych narzędzi informatycznych.
emotikony
znaki emocji tworzone głównie za pomocą znaków interpunkcyjnych i liter alfabetu łacińskiego,
np.: :-), ^-^, ;P.

