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IKASTAROA

Helburua: Kultura zerbitzuetan twitterren garrantziaz jabetu, entitateko kontua 
sortu eta erabiltzen hastea.

Metodologia: ikastaroa praktikoa izango da, hau da, behin gure lan postura 
itzultzean gure orrialdea sortuta eta lanean hasteko moduan egotea lortu nahi 
dugu. Ikastaroan, beraz, jarraitu beharreko pausuak emango ditugu hori lortzeko: 
kontua sortu, beharrezkoa den informazioarekin osatu eta gure inguru 
birtualarekiko lehenengo harremanen gauzatzea. Ikastaroa azalpen teoriko 
labur batzuekin osatuko dugu.

Emaitzak: sortuko dugun twitterra ondo erabiliz gero, gure lanaren zabalpenean 
eragin nabarmena izango du. Baina ez da soilik horretara mugatuko: edukin 
propioen sorkuntza eta inguruarekiko harremanen sustapena ere eragingo du. 
Twitter bezalako tresnei etekin guztia ateraz gero, gure zerbitzuak definitu eta 
garatzeko bide berriak ireki ditzakete erabiltzaileekin elkarrekintza sustatuz.

ZER DA TWITTER?

Twitter gizarte-sare eta microblogging zerbitzu bat da, erabiltzaileei testu 
soileko mezuak bidaltzea ahalbidetzen diena, 140 karaktereko gehienezko 
luzerarekin.  Inforazioa elkarbanatu eta harremanak sortu eta mantentzeko 
balio duen trena da. http://eu.wikipedia.org/wiki/Twitter

Bi faktorek bereizten dute Twitter mota bereko beste zerbitzuen artean: 
komunikatuta egoteko aukera eskaintzen du eta posta-zerbitzua ere bada baina 
140 karaktere gehienez erabilita; MikroBlogging tresna bat da.
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ZERTARAKO ERABILI DEZAKEGU?

- Geure zerbitzua ezagutarazteko: gaur egun Twitterren ez egotea zerbitzuaren 
gaurkotasun faltaren seinale izan daiteke. Gure jarduerak ezagutarazteko modu 
eraginkorra da eta gure izaera eta nortasuna erakusteko modua.
- Kalitatezko informazio gaurkotua eta jarraia lortzeko: kultura mailako zein 
herri mailako berrien informazioa modu eraginkorrean lortzeko bidea.
- Parte hartzea eta elkarlana sustatzeko: gure jarduerak zabaltzeaz gain, 
herritarren eta erakundeen iritziak eta ideiak jasotzeko bidea da. Pertsona eta 
entitateekin harremanak, beraz elkarlana, errazten ditu.
- Azken gertakariei buruzko lehentasunezko informazioa lortzeko aukera.
- Irismen txikiagoko gaiei buruz jakiteko.
- Guztiok gara sortzaile-mezulariak-hartzaileak.
- Plangintzaren egokitzapenerako: gure inguruaren ezagutzan sakonduz, 
errazagoa izan daiteke gure etorkizuneko erronkak definitzea.
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EDUKIEN AZALPEN TEORIKOA OINARRIZKO ATALAK

- Sarrera orria: 
jarraitzaileak-jarraitzekoak,
gomendioak, joerak, 
mezuak, notifikazioak, 
aipamenak...

- Perfilaren orria: mezuak, 
gomendioak, argazkiak 
eta bideoak

- Menua: zerrendak, 
laguntza, laburdurak, 
konfigurazioa, kontua itxi
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HIZTEGIA

- Txioa-tweet: idazten dugun mezuari esaten zaio,
- Bertxioa-retweet: beste baten mezua berbidaltzeari esaten zaio.
- @: Erabiltzaile edo kontuaren identifikagarria. Bakarra da eta erbabiltzaile 
guztiek ikusi dezaketena. Aipamen publikoak egiteko erabiliko dugu.
- Sarrera orria edo timeline: hasierako orrian agertzen diren informazio eta 
atalak
- #traola edo #hastag: mezuari etiketa bat jartzeko modua. Etiketa horren 
bidez, bilaketak egin daitezke.
- Joerak edo trending topic: #traolak kontutan hartuta, twitterren gehien 
erabiltzen ari direnak, hau da, gehien komentatzen ari diren gaiak. Etengabe 
aldatzen dira.
- Gogokoak (favoritos): atsegin dugun txio konkretu bat. Izar batekin 
identifikatzen da.
- Url laburtuak: karaktere kopurua murrizteko txio batean esteka bat sartzeko 
modua.
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KONTUA SORTU

OINARRIZKO KONFIGURAZIOA
Lehenengo Twitterren zerbitzuaren izenean erabiltzaile bat sortu behar dugu 
(http://twitter.com). Berria zara Twitterren? Erregistratu jartzen duen atalean 
sartu eta pausuak betetzen joan. Interneteko edozein kontu sortzeko jarraitu 
beharreko pausuak antzekoak dira.

Diseinua pertsonalizatzen baduzu, zure irudia zaintzen duzunaren seinale izango 
da eta homogeneotasunari eutsiko diozu. Kontua pertsonalizatzeak 
sinesgarritasuna ematen digu, nortasun propioa. Garrantzitsua da biografia 
txiki bat edo deskribapena sartzea, baita zure web-orriaren URL helbidea eta 
logotipoa ere, besteak beste.

Behin erregistratutakoan, kontua modu pribatuan edo publikoan izan nahi 
duzun erabaki beharko duzu (aukera hori edozein unetan alda daiteke, 
konfigurazio-atalean). Modu publikoan, edozein izan daiteke erabiltzailearen 
jarraitzailea. Modu publikoa aukeratu arren, zenbait pertsona blokeatzeko aukera 
izango duzu, zure mezuak ikusi ez dezaten.

JARRAITZAILEAK ETA JARRAITZEN
Twitterren entitateak eta pertsonak jarraitzen hasteko lehengo pausua zure 
e-maileko helbideen bidez bilaketa egitea izan daiteke. Hormaren eskumaldean, 
lagunak topatu jartzen duen botoia sakatuta egin daiteke. 

Beste aukera bat, zure antzeko erabiltzaile baten jarraitzaile edo jarraitzen 
dituenak ikusi eta jarraitzen hastea da. Beti kontutan izan, oreka mantentzea 
komeni dela jarraitzaile eta jarraitzekoen artean.

IDAZTEN HASTEA
Twitterren funtzionamendua oso erraza da, eta hori izan da, hasieratik, bere 
arrakastaren arrazoietako bat. Erabiltzaileek 140 karaktere erabil ditzakete 
gehienez mezu edo tweet bat idazteko edo beste erabiltzaile bati erantzuteko. 

Idazten hasteko, goiko eskumaldean dagoen Twittear botoian sakatu eta idaztea 
besterik ez dago, beti kontutan hartu ezin dituzula 140 karaketerak gainditu. 
Beheko aldean argazkiak sartzeko aukera ere ematen dizu.
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Mezuen azpian aukera desberdinak ere agertzen dira: erantzun, retweet edo 
faboritoa. Horiek dira aukerarik ohikoenak. Hiru puntuetan beste aukera batzuk 
ere zabaltzen dira, horien artean interesgarriena txio bat ezabatu ahal izatea. 

ZERRENDAK
Twitterren dagoen informazio guztia nolabait sailkatzeko eta interesatzen 
zaizuna eskuragarriago izatekoa modu bat da. Zerrenda hauetan, herriko kultura 
taldeak, udal zerbitzuak, museoak, inguruko herrietako kultura sailak… sailkatu 
ditzakegu eta, klik batean, bakarrik kultura taldeek egiten daudena ikusteko 
aukera izan dezakezu. Kultura mailan esangurastuak diren pertsonen iritziak 
momentu batean jarraitzeko aukera ere ematen digu edo kultur albisteak. Aukera 
dago zerrendetara txioak bidaltzeko.

MEZUAK
Bi erabiltzailek elkarri jarraitzen badiote, elkarri zuzenean mezuak bidaltzeko 
aukera ematen du Twitterrek. Zuzeneko mezu horiek orrialde nagusitik bidali 
daitezke: goikaldean dagoen Mezuak botoia sakatuta. Komeni da mezuak eta 
aipamenak ez nahastea. Mezuak era pribatuan bidaltzen direnak dira eta 
aipamenak edonork ikusi ditzake.

AIPAMEN PUBLIKOAK
@izena eta txio bat idazterakoan, aipamena egiten diogu pertsona horri. 
Aipamenak elkarrizketak mantentzeko, mezu publiko bat bidaltzeko, erantzuteko 
edo eskerrak emateko erabili dezakegu besteak beste.

Sarean harremanak ditugula eta mezuei erantzuten diegula adierazten du eta 
hurbiltasuna erakusten du gure jarraitzaileen artean.

ZABALPEN BIDEAK
Gure kontua ezagutarazteko, gonbidapenak bidaltzea izan daiteke lehenengo 
pausua  e-maileko kontaktuei. Beste bidea, inguruko pertsona edo zerbitzuen 
kontuak jarraitu eta mezua bidali berria zarena jakinaraziz. 

Horrez gain, jarraitzaile asko dituzten kontuetan jarrera aktiboa mantentzea 
izan daiteke beste modu bat. Azkenik, ekoizten eta argitaratzen ditugun euskarri 
eta komunikazio bideetan zeuretwitter eta beste sareen kontuak aipatzea 
komeni da: eskuorrietan, webean, e-mailetan gure sinadurarekin bat...
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MUGIKORRETIK
Twitter sakelako telefonoetatik erabiltzea oso ohikoa da. Twitter ordenagailuan 
baina, informazio eguneratua bere helburua denez, probetxu gehiago ateratzen 
zaio mugikorrean interneta badaukazu. Egia da gure kasuan lanerako erabiliko 
dugula, baina kalean gaudela ere, edo erakusketa baten inaugurazioan, edo 
anterki batean sarrerak ersoteko kola izugarrria ikusten… horiei argazkia atera 
eta gure twitterrera igotzeak beste balio bat ematen diola gure kontuari. 

AMAITZEKO
Garrantzitsua da gure twitterari ematen diogun erabilpena: garenaren erakusle 
izan behar du. Komeni da maiztasuna zaintzea: gaurkotua eta jarraia baina ez 
astuna. Informazioa interesgarria izan beharko du: erakundeko albisteak, kultura 
mailako informazioak, herriko berriak...

Saiatu lehenengoa izaten berriak zabaltzen: twitterren arin geratzen dira albisteak 
desfaseta (interesa galtzen dute). Harremana lantzea gainontzeko erakundeekin 
eta erabiltzaileekin: birtxiokatu  beste erakundeen albiste inetersgarriak, 
aipamenak egin, faboritoak markatu eta mezuak erantzun...
Albiste propioen garrantzia: besteen albiste interesgarriak elkarbanatzea ona 
da baina hobea norbere albisteak sortzea edo besteen inguruko irakurketa 
propioak egitea. Jarrera sortzailea, eraikitzailea eta irekia izateak erabiltzaileekiko 
hurbiltasuna erraztuko du. 

Amaitzeko aholku hauek jarraitzea komeni da: gaiak jarraitu, erabiltzaile 
interesgarriak jarraitu, edukiak partekatu, galderak egin, galderak erantzun, 
beste erabiltzaileak aipatu (iturriak), bertxioak, jarraitzaileak eta abar eskertu, 
tonoa zaindu eta ez izan intrusiboa.
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BESTE TRESNA BATZUK

Twitterretik kanpoko aplikazio ugari daude. Ikastaroan ez dugu hauetan 
sakotzeko astirik baina adibide batzuk ikustea komenigarria da:

UMAP - http://umap.eu/
Umap-ek Twitterreko euskarazko jarduna jarraitu eta filtratzen du. Horrela, 
modu automatikoan, Twitterren gabiltzan euskaldunak nortzuk garen detektatzen 
du.

Milaka tuiterlari jarraitzen dituzte  eta parametro minimo batzuk betetzen 
dituztenak zerrenda honetara igarotzen dira. Une honetan 7.987 euskal tuiterlari 
aktibo gaude; ez askoz gehiago sarean (euskaraz eta maiztasun minimoarekin 
txiokatzen dutenak, behintzat). 

HOOTSUITE - https://hootsuite.com/es-es/
HootSuite tresnaren bidez, modu erosoan eta aplikazio bakarra erabilita kudea 
daitezke sare sozial guztietako kontuak. Horretarako, informazio guztia erakusten 
duen fitxa- eta zutabe-sistema bat du. Doaneko bertsioa du; 5 sare sozial gehi 
daitezke gehienez eta ez du taldeak egiteko edo taldean sartzeko aukerarik 
ematen.

STORIFY - https://storify.com/
Istorioak kontatzeko modu bat da. Storify sarean dauden baliabide 
desberdinetako informazioak batu eta era koherente batean antolatzeko aukera 
ematen dizu: Twitterreko txioak, Facebookeko mezuak, Flickr edo Instagrameko 
argazkiak, Soundcloudeko audioak… Antolatuko duzun ekimen baterako 
informazio bilketa egin eta ikusgai jartzeko modu erraza. Gainera web edo 
sareetan erraz elkarbanatzeko aukera ematen digu.

EREDU BATZUK
Kultura Leioa: @kulturleioa
Getxoko Liburutegiak: @bibgetxo
Astra Kulturarako Fabrika Soziala: @AstraGernika
Gernika-Lumoko Lekuek Musika Festibala: @GernikakoLekuek
Liburuklik, Euskal Liburutegi Digitala: @liburutegiak
Bizkaiko Bertsozaleak: @BBertsozale
Euskadiko Filmategia: @filmotecavasca
Durangoko Azoka:  @durangokoazoka
Alhondiga Bilbao: @azkunazentroa
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