
TXIKIPEDIAN ARTIKULU BAT 
NOLA IDATZI

OROKIETA HERRI ESKOLA



Bilatzailean txikipedia.eus idatzi



Wikipedian sartu eta sortu nahi dugun artikulu hori 
bilatu (euskaraz)



Emaitza ikusi eta begiratu txikipedian sorturik dagoen edo ez

Ez dauka artikulurik 
txikipedian

Artikulua idatzita 
dauka  txikipedian



Txikipediako artikulu berria sortzen hasiko gara

Sakatu hemen 
artikulu berria 
sortzeko



Hasi saioa erabiltzaile eta pasahitzarekin

Saioa hasteko 
egin klik 
hemen 



Idatziko dugun informazioa…..

● Esaldi argi eta motzak izango dira.

● Erraz ulertu daitezkeen esaldiak izan behar dute.

● Wikipedian dagoen informazioa erabiltzea oso egokia izan daiteke.

● Wikipediatik CTRL+C  eta CTRL+V lasterbideak erabili daitezke eta 

gero informazioa egokitu.

● Kontrastatutako informazioa eta fidagarria izan beharko du.



Nola hasiko gara artikulua idazten?



Artikulu berri bat idazteko sortu sakatu beharko dugu. Aldatu, 
idatzita dagoen batean aldaketak egin nahi baditugu

Artikulu berri bat 
idazteko



Informazioa topatu eta idazten hasiko gara.

Hemen idatziko dugu artiluluari 
buruz dugun informazioa



Izenburua idatziko dugu

Edukia beltzitu nahi badugu



Testua idatziko dugu.

Hemen idatziko dugu artiluluari 
buruz dugun informazioa



Azpitituluak idazteko aukeratu itxura egokia

Tamaina egokia aukeratu 
azpitituluaren gainean klik egin 
ondoren



Botoi hauek beste edozein testu orritan duten funtzio 
bera dute



Loturak nola egin?



Lotura bat egin nahi badugu erabili ondorengoak

Loturak idazteko hitzaren 
gainean klik egin ondoren, 
erabili ikur hau.



Orain erreferentzia egin nahi diogun horri klik egin

Aukeratu lotura egokiena gure 
testurako



Txikipedian lotura horri buruzko informazioa badago, 
urdina geratuko da gure hitza



Txikipedian hitz hori ezezaguna bada, hau agertuko 
zaigu



Klik egin eta hitz hori gorria jarriko da (hitz horri 
buruz artikulu bat sortu arte)



Kategoriak nola jarri?



Artikulua amaitzean kategoriak jarri behar dizkiogu

1

2



Kategoriaren barruan izena idatzi beharko dugu



Egin klik hemen kategoria ezartzeko



Argazki bat gehitu nahi badugu



Argazki bat nola jarri?



Bilatzailean bilatu nahi dugunaren izena idatzi

Kasu honetan Nahikari 
Gacíaren argazkiak 
bilatu nahi izan ditugu. 
Bat aukeratu eta klik 
egin gainean.



Egin klik hemen argazkia ezartzeko



Argazkiari oina jarriko diogu. Argazkiaren izena da



Testu alternatiboan ikusmen arazoak dituzten 
pertsonentzat irudiaren deskribapen bat idatziko 
dugu.



Argazkiaren kokapena alda dezakegu

Argazkiaren kokapena 
aldatzeko



Artikulua nola argitaratu? 



Amaitutakoan, artikulua argitara dezakegu

Artikulua argitaratzeko



Artikulua amaitu gabe badago...

Saioa itxitzen 
dugunean, artikulua 
zirriborro moduan 
gordeta geratzen da.



Artikulua amaitu eta 
argitaratu dezakegu


