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Dlaczego 18+?

jak zdjąć zabezpieczenia chroniące odzież przed kradzieżą -  film ma 23 miliony wyświetleń, 800 000 (serc) lajków i ponad 7000 komentarzy!
dwójkę nastolatków  i dialog: "Mama mówiła mi że Ci którzy mają skaleczone nadgarstki to anioły, mama mówiła że tylko anioły się okaleczają bo
nie lubią życia na ziemi..." 142 000 wyświetleń i 21 500 serc! (* mimo mojego zgłoszenia oba w/w filmy nadal są online) 
nagranie z alkoholowej imprezy z przekleństwami co drugie słowo.
dużo dzieci które nagrywają do podkładów z filmów, stand-upów i hiphopowych kawałków zwierających przekleństwa.

Najlepszy sposób żeby wrobić sobie zdanie o TikToku, to sprawdzić co aplikacja sama podsunie Ci jako najciekawsze treści. Zrobiłem więc mały
test: przez jedną godzinę oglądałem na nowym telefonie wszystko co pokazał mi algorytm TikToka. Żeby było ciekawiej zaznaczyłem na nowym
koncie że mam 13 lat.
 
Na TikToku królują challenge i trendy. Przez większość czasu będziecie oglądać dzieci i dorosłych robiących te same rzeczy do
tej samej muzyki. Zmieniają się tylko twarze. Robią głupie miny, pokazują gesty w rytm muzyki, tańczą, śpiewają i wygłupiają się.
 
Niestety między tymi niegroźnymi teściami aplikacja wyświetliła mi filmy pokazujące:

 
Co da się zauważyć większość najpopularniejszych twórców to osoby pełnoletnie. Dużo starsze niż ich odbiorcy. Ubierają się, tańczą oraz mówią jak
dorośli i prezentują swoje treści w sposób odpowiedni dla .....innych dorosłych. Młodsi twórcy naśladują ich chcąc zdobyć podobną popularność.
 

TIKTOK
Użytkownik za pomocą smartfona nagrywa
krótki maksymalnie 1 minutowy film. Ma
do dyspozycji bogatą bazę podkładów
muzycznych, filtrów i przejść. Filmy
montuje się banalnie prosto. 
 
Co odróżnia TikTok od innych mediów
społecznościowych, to fakt że nie ma tu
innej formy przekazu. Film, jedno zdanie
opisu i hasztagi. Koniec!

83% użytkowników to osoby poniżej 15
roku życia!!!
dziennie oglądają od 40 do 240
TikToków

Dane pochodzą z raportu agencji
GETHERO z końca 2018 roku:
 

POLSKI TIKTOKER

Młodsi, mniej świadomi zagrożeń
użytkownicy TikToka udostępniają
zdecydowanie za dużo prywatnych
informacji. 
 
Imię, nazwisko, miasto i linki do innych
mediów społecznościowych są czymś
normalnym. 
 
Podobnie jak na Instagramie informacje w
BIO są widoczne dla wszystkich nawet
jeśli ustawię konto na prywatne.

TIKTOK
CO  CYBERRODZ I C E  POW INN I  W I E DZ I EĆ  O :

Ponieważ od tego wieku można
używać tej apki samodzielnie. Za
zgodą i pod nadzorem rodzica od
13 lat.
 
Tak oświadcza sam twórca
aplikacji w warunkach
użytkowania. Do tego treści dla
pełnoletnich nie są oznaczone w
żaden widoczny sposób. 

CO  CYBERRODZ I C E  POW INN I  W I E DZ I EĆ  O :

O CO TU CHODZI? PRYWATNOŚĆ

@CyberSkillPl

Dzieci między 13 a 18 rokiem powinny mieć włączoną tę funkcję.
Blokuję ona niektóre z nieodpowiednich treści.
JA -> (...) -> USTAWIENIA -> CYFROWY DOBROSTAN -> TRYB
OGRANICZONY. POTEM USTAWIASZ PIN.
 

to numer zaufania dla dzieci i
młodzieży prowadzony przez
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
 
Twoje dziecko nie zawsze będzie
chciało porozmawiać z Tobą o
swoich cyber problemach. 
 
Zadbaj aby znało ten numer!
 
A Ty zapisz w swojej książce
telefonicznej 800 100 100. To
infolinia w/w fundacji dla rodziców
i nauczycieli.  Cyberprzemoc to
tylko jedna z rzeczy w której mogą
Ci pomóc.

JAK USTAWIĆ OGRANICZENIE NA KONCIE ??

O TikToku usłyszałem pierwszy raz w 2017 roku kiedy chińska firma Bytedance kupiła Musical.ly . Nie byłoby w
tym nic interesującego gdyby nie to, że chciał ją kupić też Facebook. I przegrał. Od tego czasu TikTok rośnie i
staje się coraz bardziej popularny.
O jego potencjale może świadczyć fakt że w 2019 roku był 3 najczęściej pobieraną aplikacją w sklepie Google,
tuż za WhatsApp i Facebook Messenger. Tak... Facebook był na 4 miejscu.
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WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

KIM JEST AUTOR?
Radek. Gracz, gadżeciarz i tata dwóch córek. To dla nich
szuka sposobów na mądre wykorzystanie technologii. Na
co dzień uczy dzieciaki programownia. LICENCJA

CO CZAI SIĘ W TIKTOKU?

18+

Aby poprosić adminów o
skasowanie konta dziecka napisz
na: privacy@tiktok.com

JAK ZGŁOSIĆ KONTO?

Jeśli Twoje dziecko jest aktywnym TikTokerem. Zapytaj je o NICK i
obserwuj profil aby widzieć co publikuje i zareagować gdy spotka się z
hejtem w komentarzach.
 
To że rodzic obserwuje konto będzie czasami wystarczającym powodem,
żeby postrzymać się przed realizacją co głupszych pomysłów.

MUSISZ MIEĆ KONTO NA TIKTOK!

Autor opracowania wyraża swoją prywatną opinię. Używasz na własną odpowiedzialność.

Użytkowcy publikujący filmy muszą zmierzyć
się z hejtem i zwykłym ubliżaniem.
 
Często komentujący oceniają w niewybredny
sposób wygląd TikTokera, a nie to co chce
przekazać swoim filmem.

KOMENTARZE i HEJT


