Spodaj so našteta osnovna pravila spletnega in mobilnega bontona in tudi tista vedenja, ki se
jim moraš vsekakor izogniti, saj so neetična.

















Pri komuniciranju prek mobilnega telefona in spleta upoštevaj bonton, bodi strpen in
prijazen. Obnašaj se tako, kot želiš, da se drugi do tebe.
Česar ne bi rekel v živo, ne natipkaj online! Ne skrivaj se za anonimnostjo, za
zaslonom. Na spletu smo pogosto lažje nesramni do drugih, saj svoji žrtvi ne gledamo v
obraz, to pa ne pomeni, da je tako kaj lažje žrtvi! Poleg tega pa na anomimnost pri takih
stvareh ne gre računati, saj puščamo elektronske sledi.
Tudi če kdo pusti svoj telefon dostopen in nezaklenjen, to ne pomeni, da lahko po
njem brskaš in ga uporabljaš. V telefonu imamo tudi zasebne fotografije, sporočila in
podatke, vsak pa ima pravico do zasebnosti!
Osebo, ki jo želiš fotografirati s svojim mobilnim telefonom, prej vprašaj za
dovoljenje. Mogoče ji ni do tega oz. se počuti neprijetno.
Ne razpošiljaj sporočil, slik, video posnetkov, ki nekomu škodijo. Razpošiljanje
posnetkov pretepov, trpinčenja, ki nam jih nekdo pošlje, naprej svojim prijateljem ni
OK. S tem se aktivno vključimo v trpinčenje, saj je vsakič, ko si nekdo pogleda ta
posnetek, žrtev ponovno žrtev. Taka sporočila brišemo!
Ne peri umazanega perila na spletu. Prepiranje, razčiščevanje sporov, konfliktov,
družinskih nesoglasij, nesporazumov s prijatelji, znanci in neznanci ne paše na splet. O
teh stvareh se raje pogovorimo v živo, kjer ni tako številčnega občinstva kot na spletu.
Tudi s fantom/punco se ne konča s spremembo statusa na FB ;) Za resne stvari,
prekinitev zveze, izražanje sožalja ipd. je še vedno najprimernejši način
komunikacija iz oči v oči (pa to ne pomeni prek spletne kamere).
Ko si z nekom v družbi, se posvečaj tej osebi in ne preverjaj neprestano, kaj se
dogaja na tvojem mobilnem telefonu, Facebooku … Pogovarjanje po telefonu,
pošiljanje sporočil, preverjanje telefona, ko si z nekom v družbi, je nevljudno in gre tudi
večini ljudi zelo na živce.
Zvonjenje telefona in/ali pogovarjanje v kinu, gledališču, med poukom, v bolnišnici,
tudi na busu … je nedopustno.
Ne širi nestrpnosti in sovražnega govora na spletu! Širjenje sovražnosti na spletu je
kaznivo dejanje. Ne počni tega, če pa naletiš na take vsebine, jih prijavi na Spletno oko.

