
Twitter yra trumpų žinučių skelbimo ir dalijimosi socialinis tinklas. 

Dar vadinamas naujienų arba mikro-tinklaraščių socialiniu tinklu.

Twitter skirtas rašyti trumpas žinutes, išreikšti nuomonę, pasidalinti 

savo nuotraukomis. Dėl savo paprastumo, gana greitai išsikovojo vietą 

paauglių tarpe.

Tik visai neseniai viešos žinutės Twitter tinkle buvo prailgintos iki 

280 simbolių, iki tol vienos žinutės ilgio limitas buvo 140 simbolių.

Labai populiarus Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet populiarėjantis ir 

kitose šalyse.

Kas tai?



Twitter dažnai naudoja žymūs aktoriai, atlikėjai, sportininkai bei politikai, 

įmonės ir kiti vartotojai.

Jungtinėse Amerikos Valstijose jį naudoja kas trečias paauglys. 

Didelė dalis vartotojų iš viso pasaulio yra nuo 18 iki 29 metų, tokie 

vartotojai sudaro 37% visų Twitter vartotojų.

Bendravimas tarp vartotojų daugiausiai vyksta viešai – socialinis tinklas 

vadovaujasi atvirumo principu. Šiek tiek mažiau nei pusė vartotojų 

niekada nėra parašę jokio įrašo Twitter ir naudoja jį kaip stebėjimo ir kitų 

įrašų skaitymo priemonę.

Twitter daugiausia naudojamas naujienų skelbimui, garsių žmonių ir 

įmonių komunikacijai, tendencijų sekimui naudojant grotažymes

(angl. hashtag – #).

Kas ir kodėl naudoja?



Privalumai

Lengva užsiregistruoti ir naudotis.

Galima sekti naujienas visame pasaulyje. 

Skatina kūrybiškumą.

Grėsmės ir trūkumai

Įrašai dažnai yra momentiniai, neturintys išliekamosios vertės.

Daug netikrų naujienų (angl. Fake news).

Reikia dažnai tikrinti, jei nenori atsilikti nuo įrašų srauto.



Ką reikia žinoti tėvams?

Didžioji dalis paskyrų Twitter yra viešos. Todėl labai 

svarbu su paaugliais kalbėtis apie tai, ką jie skelbia ir 

kodėl skelbia.

Kiekvienas įrašas gali greitai išpopuliarėti, todėl net ir 

nenorėdami paaugliai gali sulaukti nepageidaujamo 

dėmesio. Net jei įrašas ištrinamas, dalis vartotojų vis dar 

gali matyti jį savo naujienų sraute.



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

Privatumo politika
https://twitter.com/en/privacy#update

Privatumo nustatymai
Įėjus į vartotojo paskyrą, reikia pasirinkti punktą Nustatymai ir 

privatumas (angl. Settings and privacy), tada Privatumas ir apsauga 

(angl. Privacy and safety) ir pažymėti punktą Įrašų apsauga (angl. 

Protect you Tweets).

https://twitter.com/en/privacy#update

