Словник Платформ Соціальних Мереж
Платформа

Discord

Мета або Цінність

Вікові вказівки

Discord — це
програма для
голосового, відеота текстового чату.

Користувачі можуть
спілкуватися та
співпрацювати зі
своїми друзями на
різноманітні теми.

13+

Facebook дозволяє
користувачам
створювати профілі
для спілкування з
іншими в Інтернеті
за допомогою
обміну
публікаціями,
зображеннями,
відео та
посиланнями.

Користувачі можуть
приєднуватися до
розмов і вносити
ідеї з людьми, які
поділяють інтереси
або підтримують
стосунки на відстані.

Fortnite — це гра на
виживання, де
гравці борються за
те, щоб залишитися
останнім.

Користувачі
розробляють
стратегію для гри з
друзями та іншими
людьми з усього
світу.

Опис

Вимоги щодо
Безреки та Віку
Discord

* Не схвалено для
районного
використання
Facebook

* Не схвалено для
використання
школярами, але
використовується
для FWPS шкільних
та районних
комунікацій
Fortnite

* Не схвалено для
районного
використання

13+
Вимоги до віку
Facebook

Немає вимог до
мінімального віку
13+ рекомендується
(функція відкритого
чату та дії
насильства –
подробиці див
Остаточний
Посібник для
Батьків із Fortnite)

Додаткові Ресурси

Сайт із Безпеки
Discord з
Інструкціями
для Сімей та
Вчителів щодо
того, як
контролювати
свій досвід
• Сімейний
Остаточний
Посібник із
Discord
Батьківський портал
Facebook
•

Остаточний
Посібник для
Батьків із Fortnite

Словник Платформ Соціальних Мереж
Платформа

Instagram

Мета або Цінність

Вікові вказівки

Instagram – це
програма для
обміну
фотографіями та
відео.

Користувачі можуть
підключатися та
коментувати
публікації друзів,
родини, лідерів
думок,
знаменитостей та
брендів.

13+

Minecraft – це
ігровий світ, де
користувачі можуть
побудувати будьякий об’єкт за
допомогою блочних
структур.

Користувачі творчо
мислять,
використовуючи
геометрію та
геологію, щоб
будувати,
досліджувати та
ділитися своїми
творіннями з
друзями та
родиною.

Pinterest — це
механізм,
призначений для
пошуку та обміну
інтересами за
допомогою
фотографій,
публікацій та
посилань.

Користувачі можуть
знаходити дописи
та дошки, щоб
дізнатися про свої
інтереси.

Roblox — це
інструмент для
створення ігор для
кількох гравців,
вміст якого
створюється
користувачами.

Користувачі можуть
творчо створювати
ігри, змагатися та
ділитися своїми
творіннями з
друзями, родиною
та іншими
користувачами.

Опис

* Не схвалено для
використання в
районі FWPS
Minecraft

* Minecraft:
Education Edition
схвалено та
використовується
в FWPS
Pinterest

* Не схвалено для
використання в
районі FWPS
Roblox

* Не схвалено для
використання в
районі FWPS

Додаткові Ресурси

Остаточний
Посібник для
Батьків із Instagram

Вимоги щодо
безпеки та віку
Instagram

Немає вимог до
мінімального віку
Інформація про
обліковий запис
Minecraft для
користувачів віком
до 13 років

13+

Остаточний
Посібник для
Батьків із Minecraft

Все про Pinterest

Вікові вимоги
Pinterest

Немає вимог до
мінімального віку
13+ рекомендується
(відкрити функцію
чату – дивіться
деталі в Остаточний
Посібник для
Батьків із Roblox)

Остаточний
Посібник для
Батьків із Roblox

Словник Платформ Соціальних Мереж
Платформа

Опис

Мета або Цінність

Вікові вказівки

Snapchat

Snapchat — це
програма для
обміну
повідомленнями
для обміну
фотографіями,
відео, текстом та
малюнками, які
зникають після
перегляду.
TikTok — це
програма для відео,
яка дозволяє
користувачам
створювати та
ділитися 15секундними відео
на будь-яку тему.

Користувачі можуть
ділитися своїм
досвідом з друзями
чи родиною, не
зберігаючи
інформацію в
Інтернеті.

13+

Користувачі можуть
використовувати
спеціальні ефекти та
фільтри, щоб
створювати та
ділитися своїми
відео з родиною,
друзями та
передплатниками.

13+ для повного
доступу до
облікового запису

Twitch — це служба
прямої трансляції,
де користувачі
можуть
транслювати себе в
прямому ефірі
через Інтернет.

Користувачі можуть
спілкуватися в
прямому ефірі з
іншими людьми, які
захоплюються тими
ж темами.

13+

* Не схвалено для
використання в
районі FWPS
TikTok

* Не схвалено для
використання в
районі FWPS

Twitch

* Не схвалено для
використання в
районі FWPS, але
використовувався
для трансляції
регіональних та
національних
змагань з
робототехніки

Політика
конфіденційності
Snapchat
(Дивіться вікові
вимоги в розділі
“Діти”.)

Додаткові Ресурси

Остаточний
Посібник для
Батьків із Snapchat

Остаточний
Посібник для
Батьків із TikTok

Діти до 13 років
можуть створити
обліковий запис з
обмеженим
доступом до
функцій
Вимоги щодо
безпеки та віку
TikTok

Вимоги щодо
Безпеки Twitch та
Віку

Остаточний
Посібник для
Батьків із Twitch

Словник Платформ Соціальних Мереж
Платформа

Опис

Мета або Цінність

Вікові вказівки

Twitter

Twitter — це сайт
новин і соціальних
мереж, де
користувачі діляться
короткими
повідомленнями,
які називаються
твітами.

Користувачі можуть
спілкуватися з
іншими та ділитися
своїми
повідомленнями з
широкою
аудиторією.

13+

YouTube — це сайт
обміну відео, на
якому користувачі
можуть переглядати
та завантажувати
відео, щоб
поділитися ними.

Користувачі можуть
використовувати
YouTube як джерело
творчості, щоб
поділитися своїм
вмістом.

WhatsApp – це
програма для
обміну
повідомленнями,
яка дозволяє
користувачам
надсилати
повідомлення,
зображення, аудіо
чи відео.

Користувачі можуть
спілкуватися та
співпрацювати зі
своїми друзями на
різноманітні теми.

* Не схвалено для
використання
школярами, але
використовується
для FWPS шкільних
та районних
комунікацій
YouTube

* Схвалено для
обмеженого
використання в
FWPS, і лише
перевірені відео
доступні на
пристроях району
FWPS
WhatsApp

* Не схвалено для
використання в
районі FWPS

Додаткові Ресурси

Twitter Основи

Вимога щодо віку
Twitter

13+
Вікові вимоги для
облікових записів
Google
(включаючи
YouTube)

13+
Вікові вимоги
WhatsApp

Остаточний
Посібник для
Батьків із YouTube
Kids

Оцінка
конфіденційності
для WhatsApp
Messenger

Словник Платформ Соціальних Мереж
Платформа

Zoom

* Схвалено для
використання в
FWPS з обліковими
записами
викладачів, а
школярі
приєднуються до
зустрічей,
створених
викладачем або
адміністратором

Опис

Zoom – це
інструмент для
відеозустрічі або
відеочату.

Мета або Цінність

Вікові вказівки

Користувачі можуть
віртуально
зустрічатися з
іншими для
проведення заходів
або можливостей
співпраці.

16+ щоб створити
обліковий запис

Повні Посібники для Сім’ї Здорового Глузду

Немає вимог щодо
мінімального віку,
щоб приєднатися до
сеансу Zoom
Вимога щодо віку
Zoom
(див. у розділі “7.
Використання за
призначенням”
Заголовок)

Щоб отримати додаткову інформацію та відео на цих платформах,
натисніть на наступне посилання або відскануйте QR-код.

bit.ly/FamilyUltimateGuides

Додаткові Ресурси

Остаточний
Посібник для
Батьків із Zoom

Словник Лексики Соціальних Мереж

Термін або
Стратегія
Аватар
(Avatar)

Кіберспорт
(Esports)

Скорботи (або Тролінг)
(Griefing (or Trolling))

Новачок
(Noob)

Pwned

Шкіри
(Skins)

Інструменти,
Представлені
Майже кожна гра та
платформа соціальних
мереж.

Опис

Вплив

Як виглядає персонаж
гравця в грі. Ви можете
налаштувати їх за
допомогою функцій,
реквізиту, одягу тощо.
Універсальний термін для
змагальних, професійних
або шкільних ігор, де
гравці (часто в лігах чи
командах) стикаються
один з одним.

Термін, що встановлює
візуальну ідентичність
вашого школяра в
конкретній грі або
цифровому інструменті.
Узаконює ігри як
змагальний вид спорту та
є формою онлайн-розваги
та особистої розваги.

Навмисно дратує,
переслідує або завдає
шкоди іншим гравцям у
відеоіграх, іноді через
голосовий або текстовий
чат.

Форма цифрового
переслідування та
залякування. Скорботи
можуть мати тривалий
вплив на особу, на яку
ставляться цілі, і на того,
хто страждає, включаючи
соціальне емоційне
напруження та
призупинення/заборону
на ігрових платформах.
Термін, який може
применшити та засмутити
інших гравців та учасників
цифрової спільноти.
Термін, який не сприяє
гарній спортивній
майстерності та може
негативно загострювати
змагальні моменти.

Будь-яка спільна гра чи
платформа (з будь-яким
ігровим процесом,
чатом або голосовою
взаємодією).

Не має позитивного чи
негативного впливу, але є
унікальним терміном для
зовнішності ігрових
персонажів.

Будь-яка гра.

Відноситься до
недосвідченого геймера;
походить від “новачок.”
Вимовляється як “poned”
(як і позичений), цей
термін є варіацією
“власний”. Збити (pwn)
когось — означає
повністю перемогти його.
Наприклад: “Я переміг
тебе тричі поспіль у
Fortnite! Тебе зовсім
побили!”
Термін, що
використовується для
опису нових налаштувань
аватара, які гравці можуть
придбати або зібрати.

Різноманітність ігор і
платформ, таких як
Twitch, YouTube тощо.

Будь-яка гра або
платформа.
Будь-яка гра.

Словник Лексики Соціальних Мереж

Термін або
Стратегія

Опис

Писк
(Squeaker)

Образа зазвичай
використовується для
опису молодших гравців
(оскільки їхні голоси не
глибокі. Примітка:
зазвичай це
використовується, щоб
висміяти гравцівчоловіків, але є, звісно,
багато інших типів гравців
із різноманітними
голосами.

Пітніти
(Sweat)

Зруйнований
(Wrecked)

Термін, що описує
старанного гравця, тобто
того, хто докладає всіх
зусиль, щоб виграти
надмірно, непотрібно.
Переможений. Це часто
використовується у виразі
“get wrekd.”

Вплив

Інструменти,
Представлені

Термін, який применшує
геймерів і є формою
залякування.

Будь-яка гра або
платформа.

Термін, який може
негативно націлюватися
на геймерів та/або судити
про стиль гри особи.

Будь-яка гра.

Термін, який не сприяє
гарній спортивній
майстерності та може
негативно загострювати
змагальні моменти.

Будь-яка гра.

