
Twitter  
Txoritxo hura ulertzen 



Zure buruari inoiz galdetu diozu… 

 

• Zertarako erabiltzen da Twitter? 

• Zertarako erabiliko nuke nik? Zer esan dezaket Twitterren? 

• Zein motatako eduki eta baliabideak argitaratu daitezke? 

• Nola lortuko ditut jarraitzaileak? 

• Eta nori jarraitu behar diot? 

• Zelan egiten da gai baten jarraipena? 

• Ze arraio da txioa, RT (bertxiotu), Trendic Topic…? 

• … 

 

Eta agian horrela sentitzen zara… 





Lasai, gaurkoan erantzuna emango diogu guzti horri… 



Gaurkoan ikusiko duguna 

 

• Zer da Twitter? 

• Twitter erabiltzearen ondasun eta aukerak 

• Kontua sortu 

• Twitterren timelinea edo horma 

• Beste erabiltzaile/kontuen profila 

• Txiokatzen hasiko gara! 

• Interakzioa 

• Baliabideak 

• Jokaera egokia Twitterren 

• Twitterreko euskal komunitatea 

• Twitterreko hiztegitxoa 

Prest? 



Zer da Twitter?  

Laburpena 9 txiotan… 



Zer da Twitter? Laburpena 9 txiotan… 

Mikrobloging delakoan oinarritutako sare 
soziala da 

Oinarria: mezu laburrak jaso eta 
bidaltzea. 140 karaktere baino gutxiago 

1 

2 



Mezu labur hauek publikoak dira, baina 
mezu pribatuak ere bidali daitezke 

Txio batek, testua, irudia, esteka, aipamena, 
traolak… izan ditzake 

3 4 

5 6 

Twitterren  informazioa partekatu, beste 
erabiltzaile batzuekin harremana izan 
edo edukia bilatu daiteke 

Egun, iragarkiak egin daitezke ere 
plataforman 



Plataforma ordenagailu, tablet edo 
sakeleko telefonoen bidez erabil daiteke 

7 

2012tik #TwitterEuskaraz dago ere, 
erabiltzaileok egindako itzulpenari esker 

8 

Erabiltzaileek jarraitzen gaituzte eta guk 
ere jarraitzen ditugu, baina ez du zertan 
elkarrenganako jarduera izan behar 

9 



• Twitter edozein motatako gaiari buruzko 

informazio iturria izan daiteke. 

• Gure interesekoak diren gaien ikerketa 

eginez erabiltzaile interesgarriak topa 

ditzakegu. 

• Azken gertakariei buruzko 

lehentasunezko informazioa jaso. 

• Informazio iturri ofizialetatik kanpo gaiei 

buruz sakontzeko aukera.  

• Herritar eta protagonistengandik 

zuzenean informazioa jasotzeko aukera. 

Twitter erabiltzearen ondasun eta aukerak 

 



• Irismen txikiagoko gaiei buruz jakiteko aukera. 

• Guztiok gara sortzaile – mezulariak = guztiok gara 

hartzaileak. 

• Edozein erabiltzailek sor dezake gai bat. 

• Aisialdirako + informaziorako tresna: telebista + twitter 

binomioa. 

• Enpresa edo marka eta erabiltzaileen arteko harreman berria. 

 

 



Has gaitezen… zelan sortzen da kontu bat? 

  

Hiru pausu besterik ez dira: 

1. www.twitter.com zabaldu. 

http://www.twitter.com/


Has gaitezen… zelan sortzen da kontu bat? 

 

2. Izena eman aukera sakatu 



Has gaitezen… zelan sortzen da kontu bat? 

 

3. Eremuak bete. 

• Izen abizenak. 

• Posta helbidea. 

• Pasahitza. 

• Erabiltzaile izena. 

Erabiltzaile izena: ez da zertan benetazko izena izan 

behar, baina twitterren ikusgai egongo da. 

www.twitter.com/AzkueFundazioa      @AzkueFundazioa 

http://www.twitter.com/AzkueFundazioa


Has gaitezen… zelan sortzen da kontu bat? 

 

Ezarpenetan beste aukerak doituko ditugu ondoren. 

https://twitter.com/praktikatu
https://twitter.com/E_H_E
https://twitter.com/berria


Has gaitezen… zelan sortzen da kontu bat? 

 

• Iruditxoa 

• Profilaren diseinua 

(itxura) 

• Hizkuntza 

• Herrialdea 

• Ordu-zonaldea 

• Jakinarazpen-egutegia 

• Fitxategia eskuratu 

https://twitter.com/settings/account


Nola ikusten da nire informazioa? 

 

Gure profila doitu dugunean datuak 

erakusten ditugu. 

 

Garrantzitsua guri buruzko 

deskribapena osatzea. Horrela 

aurkituko gaituzte! 



Twitterren timelinea edo horma 

 



Twitterren timelinea edo horma 

 



Twitterren timelinea edo horma 

 



Eta beste erabiltzaile/kontuen profila? 

 



Eta beste erabiltzaile/kontuen profila? 

 

• Diseinua eta 

koloreak doitzen 

dira. 

• Kontuaren 

informazioa. 

• Argitaratutako 

baliabideak. 

• Jarraitzaileak / 

Jarraitzen dituenak. 



Eta beste erabiltzaile/kontuen profila? 

 

Eta gehiago: 

• Txiokatu. 

• Zerrendetara 

gehitu. 

• Ixildu, salatu. 

• Jakinarazpenetan 

kontu horren txio 

eta eguneraketa 

jaso. 

• Txertatu: kontuaren 

widget-a beste 

euskarri batean 

(bloga, 

webgunea…). 



Lehenengo txioak 

botatzeko prest gaude! 

 



Txiokatzen hasiko gara? 

 

Txiokatu botoia sakatu 

eta mezua osatu! 

 

Gogoratu: 140 

karaktere 

Aipamen, esteka eta abar 

barne 



Zelan osatzen da txio BIRIBILA? 

 



Ze osagai ditu txio batek? 

 



Ze osagai ditu txio batek? 

 



Ze osagai ditu txio batek? 

 

Testua 

Esteka 

Traolak edo hashtagak 

Interakzioak:  
aipamenak,  
bertxiokatzeak… 

Beste 
elementuak 



Ze osagai ditu txio batek? 

 

Txioan sar daitezke 

 

• Testuak 

• Estekak 



Ze osagai ditu txio batek? 

 

Txioan sar daitezke 

 

• Testuak 

• Estekak 

• Irudiak 



Ze osagai ditu txio batek? 

 

Txioan sar daitezke 

 

• Testuak 

• Estekak 

• Irudiak 

• Bideoak 



Ze osagai ditu txio batek? 

 

Gomendio eta berezitasun batzuk 

 

• Ez aukeratu erabiltzaile izena oso luzea. 

• Edozeinek sor dezake traola bat, terminoaren aurrean # sinboloa 

jarriz. 

• Ez aukeratu traolarako termino luzeegiak. 

• Kontutan izan! 

Erabiltzaile izena + mezua [testua + traola + esteka] 

 

Bestela… txiokatu egiten dutenean mezua moztuko litzateke 



Baina, zer gehiago? 

 

Ederto! Badakigu txio bat osatzen 

 

Eta orain, nola jarraitzen dut? Zein aukera daukat? 



Baina, zer gehiago? 

 

Twitterrek hamaika aukera eskaintzen dizkigu eduki interesgarriei 

buruzko informazioa jasotzeko 

 

Beraz, ez da zaila izango gure interesa pizten duen gairen bat 

jarraitzea. 

 

Eta horretarako baliabide ugari eskaintzen dizkigu. 

 



Interakzioa 

 
Ezaugarririk nabarmenenetarikoa da. Beste erabiltzaile batzuekin 

interakzioa sortzeko erraza da. 

 • Beste erabiltzaile batzuk jarraitu 

• Bertxioak (RT) 

• Bertxioak gure iruzkinekin 

• Erantzunak 

• Gogokoak direla adierazi 

 

Pausuz-pausu, zelan jarraitu beste erabiltzaile batzuk? 

 



Erabiltzaile eta elkarrizketarik gabe 

Twitterrek ez luke zentzurik. 

Eta hori sortzeko hamaika baliabide 

eskaintzen dizkigu. 

 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko bilatzailea 

 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko bilatzailea 

 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko bilatzailea 

 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko 

bilatzailea 

• Erremintak eskaintzen duen 

jakinarazpenak jasotzeko baliabidea 

 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko 

bilatzailea 

• Erremintak eskaintzen duen 

jakinarazpenak jasotzeko baliabidea 

• Mezu pribatuak 

 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko 

bilatzailea 

• Erremintak eskaintzen duen 

jakinarazpenak jasotzeko baliabidea 

• Mezu pribatuak 

• #Aurkitu: gure interesen araberako 

uneko gaien proposamena 

 



Interakzioa 

 Nori jarraitu? 

 • Txioak:  

o Iturri 

ezberdinetako 

txio onenak 

Twitter osoan. 

Plataformak berak 

gomendatutako 

edukirik onena. 

o Erabiltzaile 

bakoitzera 

doituta: 

jarraitzaile, 

jarraitzen dituen, 

gai, kokapen eta 

abarren arabera. 

 



Interakzioa 

 Nori jarraitu? 

 • Jarduera:  

Zuk jarraitzen duzun 

jendea zertan ari den 

une honetan: 

gogokoenak, egin 

dituzten bertxioak eta 

zuk jarraitzen dituzun 

erabiltzaileen 

jarraitzaileak. 



Interakzioa 

 Nori jarraitu? 

 • Nor jarraitu:  

Unean jarraitzen 

dituzun 

erabiltzaileetan 

oinarrituta, 

plataformak beste 

erabiltzaile batzuei 

buruzko 

proposamenak 

botatzen ditu. 



Interakzioa 

 Nori jarraitu? 

 • Lagunak aurkitu:  

Zure posta 

elektronikoko 

kontaktuak ekartzeko 

aukera ematen du. 



Interakzioa 

 Nori jarraitu? 

 • Kontu ezagunak:  

Twitterren famatu edo 

interesgarriak diren 

kontuen zerrendak 

proposatzen ditu.  

Gaien arabera 

sailkatuak. 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko 

bilatzailea 

• Erremintak eskaintzen duen 

jakinarazpenak jasotzeko baliabidea 

• Mezu pribatuak 

• #Aurkitu: gure interesen araberako 

uneko gaien proposamena 

• Nor jarraitu: Proposatutako 

erabiltzaileak 

 



Interakzioa 

 

• Gai eta erabiltzaileak bilatzeko 

bilatzailea 

• Erremintak eskaintzen duen 

jakinarazpenak jasotzeko baliabidea 

• Mezu pribatuak 

• #Aurkitu: gure interesen araberako 

uneko gaien proposamena 

• Nor jarraitu: Proposatutako 

erabiltzaileak 

 



Interakzioa 

 Animatuko zinateke gai bati buruz bilaketa egiten twitterren? 

#euskaraz 

 

 





Interakzioa 

 Beste erabiltzaileekin harremana lortzeko jokaera egokia: 

• Gaiak jarraitu. 

• Erabiltzaile interesgarriak jarraitu. 

• Edukiak partekatu. 

• Galderak egin. 

• Galderak erantzun. 

• Beste erabiltzaileak aipatu. Iturriak. 

• Bertxioak, jarraitzaileak eta abar eskertu. 

• Tonoa zaindu. 

• Ez izan intrusiboa. 

 

 

 



Baliabideak 

 
Txio batek ematen dituen aukerak 

 • Traola horri 

buruzko informazio 

gehiago jarraitu. 



Baliabideak 

 
Txio batek ematen dituen aukerak 

 • Traola horri 

buruzko informazio 

gehiago jarraitu. 

• Erabiltzailea 

jarraitu. 



Baliabideak 

 
Txio batek ematen dituen aukerak 

 • Traola horri 

buruzko informazio 

gehiago jarraitu. 

• Erabiltzailea 

jarraitu. 

• Gai horri buruzko 

beste materiala 

gehiago ikusi. 



Baliabideak 

 
Txio batek ematen dituen aukerak 

 • Traola horri 

buruzko informazio 

gehiago jarraitu. 

• Erabiltzailea 

jarraitu. 

• Gai horri buruzko 

beste materiala 

gehiago ikusi. 

• Txioari erantzun. 



Baliabideak 

 
Txio batek ematen dituen aukerak 

 • Traola horri 

buruzko informazio 

gehiago jarraitu. 

• Erabiltzailea 

jarraitu. 

• Gai horri buruzko 

beste materiala 

gehiago ikusi. 

• Txioari erantzun. 

• Bertxiotu eta 

bertxiotutako 

mezuak jarraitu 



Baliabideak 

 
Txio batek ematen dituen aukerak 

 • Traola horri buruzko 

informazio gehiago 

jarraitu. 

• Erabiltzailea jarraitu. 

• Gai horri buruzko 

beste materiala 

gehiago ikusi. 

• Txioari erantzun. 

• Bertxiotu eta 

bertxiotutako 

mezuak jarraitu 

• Gogokoen artean 

gorde 



Baliabideak 

 
Txio batek ematen dituen aukerak 

 
Eta beste aukera batzuk: 

• Posta bidez 

partekatu 

• Txioa beste eduki 

baten txertatu 

• Erabiltzailea ixildu 

• Erabiltzailea salatu 



Baliabideak 

 
Erabiltzaileak kudeatu 

 



Baliabideak 

 
Erabiltzaileak kudeatu 

 



Baliabideak 

 
Erabiltzaileak kudeatu 

 



Baliabideak 

 
Erabiltzaileak kudeatu 

 



Baliabideak 

 
Erabiltzaileak kudeatu 

 



Baliabideak 

 
Erabiltzaileak kudeatu 

 



Baliabideak 

 
Erabiltzaileak kudeatu 

 



Baliabideak 

 
Twitterreko zerrendak 

 

Erabiltzaileak eta 

jarraitzaileak antolatzeko 

eta kudeatzeko baliabide 

aproposa da zerrendena. 

https://twitter.com/durangokoazoka


Baliabideak 

 
Twitterreko zerrendak 

 

https://twitter.com/durangokoazoka/lists


Baliabideak 

 
Twitterreko zerrendak 

 

https://twitter.com/durangokoazoka/lists/medioak


Baliabideak 

 
Twitterreko zerrendak 

 

https://twitter.com/durangokoazoka/lists/medioak
https://twitter.com/durangokoazoka/lists/medioak/members


Beraz, zerrendak erabiliz: 

• Jarraitzen ditugun 

erabiltzaileak multzotan 

antolatu eta kudeatzeko 

aukera 

• Erabiltzaile batek osatu 

dituen zerrendak ikusi eta 

jarraitu. 

• Zerrenda horretako 

jarraitzaileak ikusi. 

• Jarraitzeko erabiltzaile 

gehiago ezagutzeko aukera. 

• Zerrendako harpidedun 

izan. 

Baliabideak 

 
Twitterreko zerrendak 

 

https://twitter.com/durangokoazoka/lists/medioak/members


Jokaera egokia Twitterren 

 

Harremanak egiteko tresna ezin hobea da Twitter. 

Baina horretarako: 

• Entzun. 

• Erantzun. 

• Ez zabaldu egiaztatutako informaziorik. 

• Errespetuz jokatu. Hizkuntza eta esateko modua. 

• Gardena izan. 

• Kontuz automatikoki sortutako mezuekin. Agurtu bai, baina ez erabili 

merkatal helburuekin, zerbait eskatzen… 

 

 

 

 



Eta orain txiokatzen dakizula… 

Gogoratu Twitter #euskaraz 

dagoela eta baita  

euskaraz txiokatu genezakeela 



Euskaldunok oso aktiboak gara sarean. 

Twitterren kasuan eta euskarazko txio eta erabiltzaileak neurtzeko 

asmotan, @CodeSyntax enpresak Umap tresna sortu zuen. 

 

 

 

 

Twitterreko euskal komunitatea 

 

• Euskal Twitterreko erabiltzaileon 

jarduna jasotzen da denbora 

errealean.  

• Euskaldunon arteko Joerak (TT, 

Trending Topic) identifikatu. 

• Egunero euskarazko txioetan 

partekatzen diren URL edo esteken 

iturria zenbatzen du. 

• Twitterren gabiltzan euskaldunak 

nortzuk garen detektatzen du.  

 

 

 

 

https://twitter.com/codesyntax


Egun, azken hilabeteko datuak begiratuta: 

 

o Erabiltzaileak: 6.813 

o Txioak guztira: 402.372 

o Txioak euskaraz: 215.111 (%53,46) 

o Euskarazko txioak eguneko: 6.939,06 

o Euskarazko txioak erabiltzaileko: 31,57 

 

 

 

 

Twitterreko euskal komunitatea 

 

Beraz, zu talde horretan sar zaitezke 

hemendik aurrera!  



Twitterreko hiztegia 

 

@: Erabiltzaile edo kontuaren identifikagarria. Bakarra da eta erabiltzaile 

guztiek ikus dezaketena. Twitterren aipatzeko erabiliko dutena. 

@EuskalakariAEK, @Berria, @Darabilbo… 

 

Txioak: Twittereko mezu publikoak. Edozeinek ikus ditzake. 140 karakterez 

osatutakoak. 

Zein ondo ibili garen #Twitter erabiltzen ikasten #euskaraz eta #EuskararenEtxea n 

 

Traola: Twitterren gai bat identifikatzeko sinboloa. 

 

Horma edo Timelinea: erabiltzaile edo kontu bakoitzaren txio eta abarren jarioa 

erakusten duen pantaila. 

 



Twitterreko hiztegia 

 
Jarraitu: erabiltzaile edo kontu bati harpidetu, gure horman horren txioak 

jasotzeko. 

 

Jarraitzen / Following: zenbat eta zein erabiltzaile edo kontu jarraitzen ditugun. 

 

Jarraitzailea / Follower: guri jarraitzen gaitu(zt)en erabiltzaile edo kontua (k). 

 

Gogokoak: atsegin dugun txio zehatz bat eta horrela adierazten duguna. Izar 

batekin identifikatzen da. 

 

Zuzenezko mezua / DM: beste erabiltzaileei bidalitako edo beste erabiltzaile 

batek guri zuzendutako mezu pribatua. DM – Direct Message. Inork ezin du 

ikusi. 

 



Twitterreko hiztegia 

 

Bertxioa / RT: Txio bat beste erabiltzaile/kontu ezberdin batek 

berriro txiokatzen duenean. ReTweet, RT letrekin izendatzen da. 

 

 Joerak / Trending Topic: uneko gai jarraitu, entzutetsuenak Twitterren. 

Etengabe aldatzen doaz. 

 

Url laburtuak: txio baten estekak sartzerakoan, hauek laburtzeko modua. 

Karaktere kopurua murrizteko. 

 

Zerrenda: erabiltzaileak osatutako beste erabiltzaile batzuen izenen zerrenda. 

 



Hasiko zara zu ere 

Twitterren partekatzen? 

 



Irudiak eta kredituak: 
Twitter 
Flaticon: CouCou 
Freepik 
SocialMood 
Umap.eu 

 

Dokumentu hau Creative Commonseko Aitortu - Ez Komertziala - Partekatu 
Berdin (cc by-nc-sa) lizentziapean sortu da.  
 
Zer esan nahi du horrek? 
 
Lizentzia honek lana partekatu eta jendaurrean hedatzeko eskubidea ematen 
du baita lan eratorriak sortzeko ere. Horretarako derrigorrezkoa da lanaren 
kredituak aitortzea. Gainera ezin da lan hau (ezta bere eratorriak ere) 
merkataritza xedeetarako erabili. Azkenik, lan hau aldatzen bada, edo lan 
eratorri bat sortzen bada, sortutako lana  baimen honen berdin-berdina den 
beste batekin soilik banatu ahal izango da. 

 

Dokumentu honek Darabilbo egitasmoarentzat Azkue Fundazioak osatu eta eskainitako 
Twitterreri buruzko ikastaroaren edukiak biltzen ditu. 
Ikastaroa hau 2014ko azaroaren 20an eskaini zen Bilbon, Euskararen Etxean. 
 

http://www.flaticon.com/authors/coucou
http://darabilbo.blogspot.com.es/
http://www.azkuefundazioa.eus/


#EskerrikAsko! 



info@azkuefundazioa.org 

94 402 80 81 

https://www.facebook.com/AzkueFundazioa
https://plus.google.com/100515562456877093160
https://twitter.com/AzkueFundazioa
http://www.azkuefundazioarenegunkaria.org/
https://www.youtube.com/user/AzkueFundazioa
https://www.diigo.com/user/azkuefundazioa
https://www.flickr.com/people/azkuefundazioa/
http://www.pinterest.com/azkuefundazioa/
http://www.slideshare.net/AzkueFundazioa/
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