Bendravimo virtualioje erdvėje etiketas.
- Patikrink, ar tinkamai nurodei adresatus, ar iš tiesų informaciją
siunti tiems, kam norėtum išsiųsti. Kartais, nepatikrinę elektroninio
pašto adreso, galime išsiųsti informaciją tiems, kurie jos neturėtų
matyti ar galėtų paviešinti kitiems asmenims.
- Ar informacija verta dėmesio? Kartais žmonės gaišta savo ir kitų laiką, siųsdami kitiems
beprasmius laiškus. Neverta aklai persiuntinėti informacijos, dėl kurios tikrumo ar naudingumo
abejoji, – siųsdamas nepatikrintą ir neaiškią informaciją gali prisidėti prie gandų skleidimo.
Taip pat turėk omenyje, kad įtartinų elektroninių laiškų adresatas gali net ir neskaityti, todėl
nepamiršk įrašyti aiškią laiško temą, o pagrindinio laiško turinio neprisek. Laiškas gali atrodyti
įtartinas, jei jo tema nėra suprantama (pavyzdžiui, „ThhYTROIu“).
Taip pat įtartinai atrodo laiškai, siųsti nepažįstamų ar mažai
pažįstamų žmonių su prisegta informacija (ne pagrindiniame
lauke) – tokį laišką adresatas gali tiesiog ištrinti.
- Neįžeidinėk kitų elektroninėje erdvėje. Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su
tavimi. Kartais mes įžeidžiame kitą to nenorėdami, todėl jeigu taip nutiko, labai svarbu
atsiprašyti. Tam, kad bendraudamas išvengtum nesusipratimų, patariama, diskutuojant
aštriomis visuomenėje temomis, pavyzdžiui, politikos, religijos, seksualinės orientacijos ir
kitais panašiais klausimais, internete su mažai pažįstamais žmonėmis, vengti kategoriškų
pasisakymų. Be to, bendraudamas su kitos tautybės (kultūros) žmogumi įsitikink, kad tave
tinkamai supranta – kartais nesusipratimai kyla dėl kultūrinių skirtumų.
- Neplatink informacijos apie kitus žmones jų neatsiklausęs. Jeigu su tavimi kas nors
pasidalijo asmenine informacija, be leidimo jos platinti negalima, nes ji skirta tik tau.
- Atsakymas į piktus laiškus. Gavę piktą laišką, galime supykti ir parašyti labai emocionalų
atsakymą, kuris išprovokuotų dar didesnį konfliktą. Bendravimas elektroninėje erdvėje suteikia
galimybę neskubėti atsakyti – palaukti, pagalvoti. Kartais geriau nepulti atsakinėti iš karto, bet
leisti sau apsvarstyti atsakymą. Be to, jeigu tave įžeidinėja elektroninėje erdvėje – žinok, kad
tai nėra tavo kaltė. Visada esi vertas, kad su tavimi bendrautų
pagarbiai. Todėl neįsitrauk į elektroninį ginčą ar įžeidinėjimų užburtą
ratą – išsaugok piktus laiškus ir parodyk juos suaugusiesiems kaip
patyčių įrodymus.
- Prisimink, kad informacija, kurią platini, gali būti prieinama daugeliui žmonių – neviešink
internete tokios informacijos, kurios nenorėtum rodyti savo tėvams.

