
KAS NAUDOJASI 
„TWITTER“?

„Twitter“ dažnai naudoja žymūs aktoriai, 
atlikėjai, sportininkai bei politikai, 
įmonės ir kiti vartotojai. Bendravimas 
tarp vartotojų daugiausiai vyksta viešai 
– socialinis tinklas paremtas atvirumo 
principu. Įdomu tai, kad šiek tiek mažiau 
nei pusė vartotojų niekada nėra parašę 
jokio įrašo „Twitter“ ir naudoja jį kaip kitų 
vartotojų stebėjimo ir įrašų skaitymo 
priemonę. Nėra tikslių duomenų kiek 
paauglių naudoja „Twitter“ visame 
pasaulyje, tačiau JAV jį naudoja kas 
trečias paauglys. Didelė dalis vartotojų 
iš viso pasaulio yra 18-29 metų amžiaus, 
tokie vartotojai sudaro 37% visų „Twitter“ 
vartotojų.

„TWITTER“
PATRAUKLUMAS
„Twitter“ skirtas rašyti trumpas žinutes, 
skirtas pareikšti nuomonę, parodyti 
savo dienos veiklą ar užsiėmimą. Dėl 
savo paprastumo, jis gana greitai 
iškovojo savo vietą paauglių tarpe ir visų 
amžiaus grupių socialinių tinklų gretose 
seka iškart po „Facebook“, „Youtube“ 
ir „Instagram“. „Twitter“ daugiausia 
naudojamas naujienų skelbimui, 
garsių žmonių ir įmonių komunikacijai, 
tendencijų sekimui naudojant grotažymes 
(angl. „hashtag“ – #).

PRIVALUMAI
Lengva prisiregistruoti ir naudotis

Galima sekti naujienas visame 
pasaulyje 

Moko kūrybiškumo – kaip sutilpti į 
žinutės simbolių limitą

KAS TAI?
„Twitter“ yra trumpų žinučių 
skelbimo ir dalijimosi socialinis 
tinklas. Dar vadinamas naujienų 
arba mikro-tinklaraščių 
socialiniu tinklu. Ypač populiarus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
bet vis labiau populiarėja ir 
kitose šalyse. 



www.draugiskasinternetas.lt

PRIVATUMO 
NUSTATYMAI
Paskyroje reikia pasirinkti punktą 
„Nustatymai ir privatumas“ (angl. „Settings 
and privacy“). Toliau – „Privatumas ir 
apsauga“ (angl. „Privacy and safety“). 
Šio punkto viduje – pažymėti savo įrašų 
apsaugą (angl. „Protect you Tweets“).

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

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

„Twitter“ žinomi žmonės sulaukia 
įvairių grasinimų

KĄ ŽINOTI
TĖVAMS?
Paaugliams vieši įrašai yra normalu. 
Nors ir galima savo paskyrą nusistatyti 
kaip privačią, didžioji dalis „Twitter“ 
paskurų yra viešos. Todėl labai svarbu 
su paaugliais kalbėtis apie tai, ką 
jie šiame socialiniame tinkle skelbia 
ir kodėl skelbia. Kiekvienas įrašas 
gali greitai išpopuliarėti, todėl net ir 
nenorėdami paaugliai gali sulaukti daug 
nepageidaujamo dėmesio. Net jei įrašas 
ištrinamas, dalis vartotojų vis dar gali 
matyti jį savo naujienų sraute. 


