Snapchat 13+
Kas ir Snapchat?
Kāpēc pusaudžus tas tik ļoti aizrauj?
Tas ir spontāns, radošs un jautrs
veids, kā sazināties ar draugiem;

Var dalīties ar savu atrašanās
vietu kartē “Snap Map”;

Ir iespēja sūtīt attēlus un īsus
video, kuri pēc īsa laika pazūd;

Var krāt “strīkus” (Snapstreaks)
un “Charms” (amuletus),
pamatojoties uz saziņu ar
draugiem;

Ir dažādi sejas filtri un virtuālās
uzlīmes;

Var pildīt uzdevumus, sekot
slavenībām un uzzināt jaunākās
ziņas un notikumus pasaulē, utt.

Var izlemt, kurš un cik ilgi var
redzēt tavu attēlu / video;

Kādi ir riski?

Atgādiniet savam pusaudzim
par rīcību problēmsituācijās:

Snapchat nav paredzēts
personām, kuras jaunākas par 13
gadiem.

Jārunā ar uzticamu pieaugušo,
kad bērns redz kaut ko, kas viņu
satrauc vai aizvaino;

Snapus un ziņas var apskatīt no
1 līdz 10 sekundēm, bet pēc tam
tās automātiski tiek dzēstas.

Jāziņo, spiežot uz pogas “Report”
(Ziņot), ja bērns saskaras ar
pārkāpumu vai nelegālu saturu;

Tomēr pietiek ar dažām
sekundēm, lai sūtīto bildi vai ziņu
saglabātu – nofotografējot ekrānu
vai saglabājot bildi telefonā.

Jāizvairās no tikšanās un saziņas
ar svešiniekiem, šādiem mērķiem
izmanto pogas “Remove friend”
(Noņemt draugu) vai ”Block”
(Bloķēt) lietotāju;

Ja konts ir publisks, tad jebkurš
tev var sūtīt bildes un ziņas.
Tev var pienākt atskaite, tiklīdz
persona tavu bildi/ziņu ir
nofotografējusi/ saglabājusi, bet
var arī nepienākt, ja persona
izmanto speciālu aplikāciju bilžu
saglabāšanai.
Tavas bildes un ziņas var viegli
izplatīt tālāk, ja otra persona ir
tās saglabājusi.
Tiklīdz nosūtīsi bildi vai ziņu
kādam, vairs nevarēsi kontrolēt,
kurš un kā to izplatīs tālāk citiem.
Snapchat kartē “Snap Map”
visi, kuri tev seko, redzēs tavu
atrašanās vietu. Vai tiešām
visus draugus pazīsti personīgi?
Varbūt nevajag visiem atklāt, kur
atrodies un uz kurieni dodies?

Nepilngadīgu personu
kailfoto izplatīšana ir
krimināli sodāma rīcība,
tāpēc nedrīkst pārsūtīt
citiem ne savus, ne arī
vienaudžu kailfoto;
Nekad nevajag aizvainot
vai pazemot citus
lietotājus, šāda uzvedība
ir pretrunā ar Snapchat
platformas lietošanas
noteikumiem.

Drošība pirmajā vietā –
padomi, lai pasargātu bērnu
Atgādiniet bērnam, ka nedrīkst
citiem atklāt sava konta paroli –
arī labākajiem draugiem vai
draudzenēm nē.
Uzlieciet bērna kontam divu
faktoru autentifikāciju. Ja kāds
vēlēsies piekļūt jūsu bērna kontam,
tad drošības kods vienmēr atnāks
uz bērna telefona numuru, bez tā
neviens kontam nevarēs piekļūt.
Lieciet bērnam privātuma
iestatījumos atzīmēt “My friends”
(Mani draugi), lai izvairītos, ka
svešinieki var sazināties ar jūsu
bērnu un redz viņa ievietoto saturu.

Lieciet bērnam
“Snap Map” privātuma
iestatījumos atzīmēt
“Ghost Mode” (Slēpt) vai
atzīmēt tikai pašus tuvākos
draugus “Select Friends”
(Atzīmēt draugus), kuri var
redzēt bērna atrašanās
vietu.
Krīzes situācijā un
gadījumos, kad tiek
apdraudēta bērna drošība,
pastāv iespēja dzēst vai
deaktivizēt bērna kontu.
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