
Στην πραγματική ζωή, αν
κάποιος πει γεια,

ανταποκρίνεσαι. Αν
κάποιος ξένος ρωτήσει
οδηγίες για το που να
πάει, τον βοηθάς όσο
καλύτερα μπορείς. Οι

καλοί τρόποι
συμπεριφοράς ισχύουν
και για το διαδίκτυο.

 

#1
Όταν επικοινωνείς με άλλους,
πάντα να δίνεις προσοχή στη

σωστή έκφραση, ορθογραφία και
γραμματική. Καθώς ο τόνος της
φωνής σου και η γλώσσα του
σώματος χάνονται στη γραπτή
επικοινωνία, προσπάθησε να

συντάξεις τη σκέψη σου σε ένα
κείμενο με έναν ξεκάθαρο και

κατανοητό τρόπο. Σε βοηθάει στο
να μεταδώσεις το σωστό νόημα
διαδικτυακά. Επίσης να θυμάσαι
ότι το να ΓΡΑΦΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΕΠΕΣ και

εκλαμβάνετε σαν να φωνάζεις και
να είσαι αγενής.

 

#2
Να είσαι προσεχτικός πριν
δημοσιεύσεις οποιοδήποτε

περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Να
θυμάσαι ότι οι λέξεις μένουν.

Μόλις μια πληροφορία μπει στο
διαδίκτυο, μπορεί να γίνει

παγκοσμίως γνωστή και
διαθέσιμη μέσα από τη

λειτουργία της αναζήτησης.
Ποτέ δε μπορείς να ξέρεις πότε,
και/ ή πώς μπορεί να επηρεάσει
την καριέρα σου ή τις σχέσεις
σου με τους άλλους. Οπότε

σκέψου πριν πληκτρολογήσεις
και πριν δημοσιεύσεις κάτι.

#3
Δείξε σεβασμό και κατανόηση. Η
διαδικτυακή επικοινωνία είναι

διαφορετική από την προσωπική.
Συνεπώς, μπορεί να οδηγήσει
τους ανθρώπους σε αγενή
συμπεριφορά, όταν για

παράδειγμα διαφωνούν με τους
άλλους. Το γεγονός πως μπορεί

να διαφωνείς απόλυτα με
κάποιες απόψεις, δε σημαίνει
πως οι συγγραφείς τους έχουν

κάνει λάθος ή ότι είναι χαζοί. Να
αποφεύγεις τις αρνητικές

προσφωνήσεις ή τις απειλές.
Λάβε υπόψη σου πως έχουν

αισθήματα και εμπειρίες, όπως κι
εσύ.

 

#4
Να προάγεις τις υγιείς και

ειλικρινείς συζητήσεις. Να ελέγχεις
τα γεγονότα πριν δημοσιεύσεις κάτι
ή πριν δώσεις κάποια συμβουλή.
Είναι καίριας σημασίας να γράφεις
με τον τρόπο που θέλεις να σου

ανταποκρίνονται και οι άλλοι. Ακόμα
και αν η διαδικτυακή επικοινωνία

σου φαίνεται ανεπίσημη, ένα
ορισμένο επίπεδο τυπικότητας
εκτιμάται όταν μιλάς με τον

προϊστάμενο ή τον εκπαιδευτικό
σου. Να αγνοείς τα αρνητικά σχόλια

αυτών που προσπαθούν να
προκαλούν  (trolls) – κράτα την
ενέργεια σου για κάτι που αξίζει.

 

#5


