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Talde-elkarrizketak bikainak dira lankidetzan aritzeko, baina, batzuetan, 

pribatuan hitz egin behar da. Horretarako, txata dugu, non zure taldekideekin 

elkarrizketa pribatuak edo talde-elkarrizketak izan ditzakezu. 

 

Txat bat hasi aurretik, txat batean izandako elkarrizketa guztia historialean 

erregistratuta geratzen dela, eta gero ikusi, inprimatu, postaz bidali... ahal izango dela 

jakin behar da.  

 

Elkarrizketa bat hasteko, joan txatera ezkerreko botoien txat-botoian klik eginez, eta 

ondoren, goiko elkarrizketa berriaren botoian klik egin. 

 

Idatzi pribatuan hitz egin nahi duzun pertsonen izena eta zerrendatik aukeratu,  

 

eta txatari izena jarri eskuinean dagoen gezian klik eginez, horrela txat batzuk 

daudenean modu errazean topatuko duzu 

 

Zer behar duzu: 

• Internet konexio eta nabigatzailea duen gailua 

• Educamos kontu bat (O365 kontua) 

Praktika onak: 

Elkarrizketa pribatuak pribatuak dira, eta, beraz, etika 

aplikatu behar da eta txatekoa ez den inori ez zaio 

bidali behar txateko partaideen baimenik gabe. 
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Txat batean norbaitekin zuzenean txateatzeko, txata hautatu, eta goian eskuinean 

dauden botoietan bideoan edo audioan klik egitea nahikoa da. Aukera honek taldeko 

deietarako ere balio du. 

 

Atal honetan, azken elkarrizketen zerrenda agertzen da, bi bloke daude, goian txat-

multzo garrantzitsuak edo erabilienak daude. 

 

Talde honetan txat bat sartzeko, txataren hiru puntuetan klik egin eta Favoritos 

aukeratu. Eta atal honetatik daudenak kentzeko berdin baina Descartar aukeratuz 
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Txat asko baditugu antolatzeko beharra izango dugu, horretarako txataren eskuma 

aldean dauden 3 puntuetan klik egin eta agertuko den zerrendan aukeren artean 

egokienaren gainean  klik egin 

  

Txat batean gaudenean testu mezuak idazteko, beheko aldean dago eta botoi batzuk 

ditu 

 
Mezuak idazten hasi aurretik gainean klikatu testuari formatua 

emateko, gainean klik eginik testuari formatua emateko hainbat 

aukera eskainiko ditu,  botoian beste aukera batzuk daude (Taula 

txertatu, marra txertatu…) 

 

 
Mezu bat premiazkoa denean botoi honekin marra gorri bat eta 

garrantzi ikurra gehituko dio, edo mezua jasotzaileei, 20 minutu 

tartean bi minuturo agertzeko programatu daiteke 

  

 
Elkarrizketetan dokumentuak eta multimedia-fitxategiak parteka 

daitezke. Bai one driven (Educamosen barruan dagoen Nire eremua 

atalekoak) gordeta daudenak edo ordenagailuan ditugunak 
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Hiru botoi hauetatik emojiak, gif animatuak edo itsatsiak gehitu ahal 

dira mezuan dibertigarriagoa egiteko. 

 
Bilera programatzeko balio du. Honen azalpena beste gida batetan 

egingo da. 

 
Mezua bidaltzeko da 

Testua 

idazteko 

laukia 

Pertsona jakin bati mezu bat jakinarazteko, mezuan bertan @ idatzi 

eta jarraian pertsonaren izena.  

 
Talde edo kanal bat aipatzeko, @ idatzi eta jarraian taldearen edo 

kanalaren izena 

@General idazten bada, talde osoari jakinaraziko zaio eta kide guztiek 

mezua ikusiko dute 

Behin mezua argitaraturik dagoenean zerbait editatu behar bada, mezuaren hiru 

puntutan klik egin, aukera batzuen mezua zabalduko da, non Editar gainean klikatuz 

mezua aldatzeko aukera emango digu. Aukera hauen artean,  Lector inmersivo  ere dago 

non irakurtzeko zailtasunak dituen batek erabil dezake eta testua irakurtzeko 

ezaugarriak zabalduko zaion pantailan aldatu ahalko ditu. 

 

 

Gai honen inguruan beste gida batzuk: 

• Txata klasean erabili. (Kanalak konfiguratu eta arauak finkatu) 

• Txatean gure ordenagailuaren baliabideak partekatzen 


