
Kas tai?

Snapchat yra socialinis tinklas, paremtas 

visapusišku išmanaus telefono kameros 

naudojimu – bendravimui, pramogoms, 

nuotraukų ir vaizdo įrašų darymui.

Kas naudoja?

Pagal statistiką didžioji vartotojų dalis yra 

paaugliai ir jaunimas iki 24 metų. Snapchat

puikiai išnaudoja visas telefono kameros ir 

naujų technologijų galimybes – jų vartotojai 

Snapchat tinkle susirašinėja apipavidalintų 

nuotraukų ir vaizdo įrašų pagalba. 

Kodėl naudoja?

Kiekvienas vartotojas gali savo 

nuotrauką papildyti pridėdamas 

piešinį, užrašą, vietos žymę ir 

daugybę kitų dalykų. Labiausiai 

pasiteisinusios funkcijos yra filtrai, 

pritaikyti naudoti nuotraukoms ir 

vaizdo įrašams, o papildomai vaizdo 

įrašams galima naudoti judančius 

grafinius elementus ir objektus. 

Snapchat
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Privalumai

• Vartotojo sąsaja specialiai sukurta 

paaugliams ir jaunimui.

• Lengva naudotis ir prisiregistruoti.

• Smagios nuotraukų redagavimo funkcijos 

ir filtrai.

Grėsmės ir trūkumai

• Privatumo iliuzija ir duomenų nutekėjimas.

• Paaugliai galvodami, kad jų turinys dingsta, 

prikuria netinkamo turinio ir daugiau sau 

leidžia, nei įprastuose socialiniuose tinkluose.

• Nesupratimas ir nežinojimas, ko geriau 

nepublikuoti.

• Erotinis turinys ir erotinio pobūdžio 

susirašinėjimai (angl. sexting).

Vartotojams sukuriama iliuzija, kad siunčiamos 

teksto ir vaizdo žinutės išnyksta – jos turi savo 

peržiūros ir galiojimo laiką. Deja, viskas kas 

įkeliama į internetą yra išsaugoma serveriuose. Dėl 

šios žinučių išnykimo iliuzijos dažnai paaugliai 

ryžtasi publikuoti gėdingas ar vulgarias savo 

nuotraukas, taip sukurdami aplinkybes patyčioms. 
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Ką verta paaugliams parodyti?

@natgeo – akimirkos iš mus supančio pasaulio.

@ViceNews – naujienos iš viso pasaulio.

@LacMa – įdomiausias meno muziejus.

@WhiteHouse – galima pamatyti ką veikia JAV prezidentas.

@Vogue – stiliaus ir mados patarimai.

@redbull – nuotykiai ir adrenalinas.

Kasdien Snapchat yra 

sukuriama net 400 

milijonų žinučių, kurios 

peržiūrimos 10 milijardų 

kartų. Paaugliai mėgsta 

fiksuoti savo dieną 

reguliariai ir nuotraukas 

arba vaizdo įrašus siųsti 

visiems savo sekėjams. 

Vartotojas

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

Privatumo 

nustatymai

Verta nustatyti, kad 

paskyros istoriją matytų 

tik kontaktai. Tai galima 

padaryti pasirinkus savo 

paskyros rodymą ir prie 

Savo istorija (angl. My

Story) pasirinkti Daugiau 

nustatymų (trijų vertikalių 

taškų simbolis), kad ją 

galėtų peržiūrėti tik 

vartotojo kontaktai.

Kontaktų 

šalinimas ir 

blokavimas

Nuėjus į savo kontaktų 

sąrašą ir pasirinkus 

norimą kontaktą, 

papildomame veiksmų 

sąrše galima ištrinti 

draugą iš savo kontaktų 

sąrašo (angl. Remove

friend) arba jį užblokuoti 

(angl. block).

Daugiau informacijos

https://www.snap.com/en-

US/privacy/privacy-center/

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center/

