


 
НЕТИКЕЦИЈА - ШТА ЈЕ ТО?

 
ТО СУ ПРАВИЛА ЛЕПОГ ПОНАШАЊА НА ИНТЕРНЕТУ, ТЈ.

ИНТЕРНЕТ БОНТОН. 
 

ОВА РЕЧ ЈЕ НАСТАЛА ОД ЕНГЛЕСКЕ РЕЧИ 'NET' (МРЕЖА) И ФРАНЦУСКЕ РЕЧИ
'ETIQUETTE' ШТО У ПРЕВОДУ ЗНАЧИ КАРТА ИЛИ УЛАЗНИЦА ЗА УЛАЗАК У

ОДРЕЂЕНУ ДРУШТВЕНУ МРЕЖУ ИЛИ ДРУШТВО, ОДНОСНО ПОНАШАЊЕ КОЈЕ ЈЕ У
СКЛАДУ СА ДРУШТВЕНО ПРИХВАТЉИВИМ НОРМАМА.

 

ИНТЕРНЕТ БОНТОН ИМА ПУНО ПРАВИЛА, А ОВО СУ ОНА НАЈВАЖНИЈА.



Размислите о особи о ко�о�
�е ваша об�ава и како би се
могла осећати или реаговати

на њу.

Будите пажљиви док ћаскате
на интернету и немо�те давати
личне податке непознатим
особама. Уживо се саста�те
само са особама ко�е ваша
породица лично позна�е.



Застаните и промислите
пре него што нешто

об�авите. Потрудите се да
не реагу�ете емотивно.

Пошту�те сво�у и
приватност других док

сте на мрежи.



Има�те на уму сво�
дигитални отисак и
са�бер траг. Пажљиво
размислите о могућим
последицама ко�е они
могу имати за вас.



Заузмите став против малтретирања путем
интернета. Немо�те бити посматрач - помогните

жртви да потражи одговара�ућу подршку.

Узмите у обзир и
придржава�те се старосних

ограничења на
различитим са�товима и

платформама.



Пошту�те
оригиналне иде�е

(цитира�те ауторе и
наведите сво�

извор).



Има�те на уму законе и
последице са�бер
злоупотреба.



Представите се добро на мрежи и увек покажите
сво�у на�бољу страну.



У комуникаци�и на мрежи
обраћа�те се свима с
поштовањем и будите

стрпљиви.

Уколико нешто не би
рекао некоме у лице, не
би то требао говорити ни

на мрежи.



Чува�те копи�у
увредљивих порука за
потребе при�ављивања.



Има�те на уму да �е све што об�авите на мрежи 
 видљиво целом свету, без обзира на постављене

границе приватности.

У комуникаци�и
користите изразе
поштовања и
охрабрења.



Поставља�те слике
других особа на
интернету само
уколико имате

њихово одобрење.



Будите љубазни и
одговара�те на поруке
одмах или потврдите да

�е порука стигла.

Oпростите другима
грешке и пошту�те време
других особа (не шаљите
им стално предугачке
видео клипове или

чланке).



Сетите се да увек проверите
чињенице пре него што

нешто об�авите.

Сетите се ових правила
интернет бонтона када
следећи пут будете на

мрежи!



Интернет бонтон


