
Netykieta w nauczaniu zdalnym, 

czyli jak być zawsze mile widzianym internautą! 

 

 

Netykieta – to słowo, które już na stałe 

wpisało się do naszego słownika.  

Czym zatem jest netykieta? – to zbiór 

zasad określających formy zachowania się                                  

w społeczności internetowej. Netykieta, 

czyli zasady etykiety, dobrego 

zachowania w internecie, ukazuje nam 

jakie formy reakcji są właściwe, a jakie 

niedopuszczalne! 

 

Czasy współczesne, to przede wszystkim media społecznościowe,  które niosą 

za sobą nie tylko wiele korzyści, ale również wiele zagrożeń.  

To dzięki różnym mediom mamy stały kontakt z osobami, z którymi nie 

możemy się spotkać w realnej rzeczywistości, możemy się uczyć, „spotykać się” 

z kolegami, koleżankami, utrzymywać kontakty. Niestety narażeni jesteśmy 

również na wiele zagrożeń, związanych głownie z udostępnianiem przez wielu 

informacji, które mogą być niewłaściwie wykorzystywane. Czasami robimy to 

nieświadomie sami, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, czasami zdarzy 

nam się napisać coś, co obrazi kolegę czy koleżankę, a przecież jeżeli taka 

sytuacja dotknie nas, nie jesteśmy z tego zadowoleni! 

 

 

 

 

 



Aby być kulturalnym również w sieci,  

postaraj się stosować najważniejsze zasady netykiety: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zawsze bądź kulturalny. Szanuj innych! – to co piszesz i mówisz 

świadczy o Tobie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał, aby Ciebie 

traktowano. 

  Bądź odpowiedzialny za to co piszesz! – pamiętaj, że nie jesteś                             

w Internecie anonimowy, nawet jeżeli tak Ci się wydaje. Nie komentuj 

wpisów, nie bądź złośliwy w stosunku do innych! Wszystko co napiszesz, 

pozostaje w sieci. 

 Nie kradnij cudzej własności! - posługując się materiałami innej osoby, 

podaj autora lub źródło (adres strony z której korzystałeś) 

 Używaj poprawnego języka! – pamiętaj i zasadach pisowni – ortografii, 

interpunkcji i zwrotach grzecznościowych.  

Dostosuj język do odbiorcy – inaczej przecież rozmawiasz z kolegą / 

koleżanką, a inaczej z osobą dorosłą np. nauczycielem prawda? 

 Nie używaj wulgaryzmów! – nigdy nie bądź wulgarny 

 Nie nadużywaj CAPS LOCKA! - nie pisz tylko drukowanymi literami. 

Pisanie tylko drukowanymi literami wygląda, jakbyś KRZYCZAŁ!!! 

 Sprzeciwiaj się hejtowi! – nawet jeżeli spotka Cię hejt, nie daj się 

sprowokować. Nigdy nie publikuj poniżających komentarzy. 



 Nie przesadzaj z emotikonami! – pamiętaj, że to tylko znak graficzny, 

który jest dodatkiem do tekstu.  

 

                                                                                               Pedagog szkolny 

                                                                                                Lidia Musiał 
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