
Kas yra Facebook? 

Facebook yra didžiausias pasaulyje socialinis tinklas, skirtas susisiekti ir 
bendrauti su draugais bei artimaisiais, dalintis nuomonėmis, nuotraukomis, 
vaizdo įrašais, komentuoti, skaityti naujienas, atrasti naujas vietas. 

Šūkis: Facebook padeda jums susisiekti su draugais ir dalintis savo 
gyvenimu!

Kas naudoja? 

Daugiausiai naudoja jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės. 

Paaugliai Facebook socialiniame tinkle taip pat yra aktyvūs, dažnam 

Facebook – vienas iš kelių savo socialinių tinklų. Visgi jie kur kas daugiau 

laiko praleidžia kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose nėra jų tėvų ar 

mokytojų.

Kodėl naudoja?

Tai pats populiariausias socialinis tinklas visame pasaulyje. Jame

kiekvienas vartotojas ras savo klasiokų, grupiokų, kiemo draugų ar 

pažįstamų. Originaliai kurtas kaip universitetų studentų bendravimo vieta, 

dėl savo patogumo greitai tapo pasauliniu socialiniu tinklu ir 2018 metais 

pasiekė 2 milijardų vartotojų skaičių. 





Privalumai

• Didelis vartotojų skaičius leidžia susijungti su visais savo pažįstamais, 

artimaisiais ir bendraminčiais.

• Naudojimasis Facebook yra nemokamas, o vartojimo kokybė gera.

• Daug įvairių funkcijų – transliavimas tiesiogiai, nuotraukų filtrai, apklausos, 

uždaros grupės, renginių organizavimas ir dar daug kitų privalumų.

• Puiki erdvė socialiniams ir visuomeniniams judėjimams.

Grėsmės ir trūkumai

• Vartotojai gana retai tinkamai nustato savo paskyros privatumą, taip sudarydami 

sąlygas visiems peržiūrėti savo įkeltus įrašus (tekstą, nuotraukas ar vaizdo įrašus).

• Lengva prisiregistruoti nesant leistino amžiaus (mažiau nei 13 metų).

• Pasitaiko saugumo spragų ir paviešinami asmeniniai vartotojų duomenys, siųstos 

žinutės ir nuotraukos.

• Patogi erdvė kilti patyčioms.

• Sukurtas taip, kad vartotojai jame praleistų kuo daugiau laiko.

• Daug reklamos ir atnaujinimų.



Kaip pasitikrinti ir nusistatyti 

paskyros privatumą?

1. Eiti į Nustatymai 

2. Pasirinkti Privatumas

3. Pereiti prie Privatumo 

nustatymai ir įrankiai

Kaip pranešti apie 

prisiregistravusį vaiką jaunesnį 

nei 13 metų?

Facebook pripažįsta, kad nemažai 

vaikų apeina reikalavimą būti vyresniu

nei 13 metų amžiaus. Pastebėjus tokį 

atvejį, siūloma užpildyti šią formą: 

https://www.facebook.com/help/contact

/209046679279097

Jei jūsų vaikas prisiregistravo prie 

Facebook anksčiau nei leistina, galite 

jam parodyti, kaip išsitrinti paskyrą:

1. Eiti į Nustatymai

2. Pasirinkti Jūsų „Facebook“ informacija

3. Paspausti Ištrinti paskyrą ir informaciją

4. Patvirtinti paspaudžiant Panaikinti mano 

paskyrą

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097


Svarbu vaikui ar vaikams paaiškinti:

• Facebook yra vieša vieta ir reikia mokėti tinkamai nustatyti savo paskyros privatumą.

• Niekada negalima dalintis asmenine informacija. Piktavaliai stengsis ją išgauti.

• Internete gali pasitaikyti negerų žmonių. Todėl bendrauti reiktų tik su pažįstamais.

• Informacija, įkelta į internetą, niekada nedingsta.

• Dabar įkeltos nuotraukos ar įrašai gali pakenkti ateičiai ir reputacijai.

• Facebook reikia naudotis saikingai.

Kaip kalbėti su vaikais 

apie Facebook?

Už šį leidinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.


