
MEKANOGRAFIA. HUTSETIK HASI

Idazten hasi baino lehen

Mekanografia aro digital honetako trebetasunik oinarrizkoenetako bat da, baina oinarrizkoa izanik ere, 
praktika behar da, gauza guztiekin behar den bezala.

Ikastaro honetan, hasieratik eta oinarrizkoenetik ikasiko dugu mekanografia, teklatuari etengabe begira 
egon gabe tekleatzeko eta teklatua erraz erabiltzeko trebetasuna eskuratu arte.

TEKLATU MOTAK

Teklatuen artean dagoen alde nagusia tekla kopurua da. Horren arabera, honela sailkatzen dira: 
oinarrizkoa (104 tekla) eta zabala (ohiko 104 teklez gain, funtzio berezietarako beste tekla batzuk).

Teklatuaren atalak

Teklatu motak: 

Teklatu mota desberdinak daude:

1. Teklatu ergonomikoa

2. Multimedia-teklatua

3. Teklatu malgua

4. Hari gabeko teklatua

5. Pantailako teklatua
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Gomendioak

Tekleatzerakoan lesioak eragin ditzaketen tentsioen arriskua murrizteko komenegarria da gomendio 
hauek kontutan izatea:

Ingurune-faktoreak

• Argi nahikoa eta pantailaren eta ingurunearen arteko kontraste egokia izatea.

• Itsutzeak eta islak saihestea.
• Aire-korronte desatseginak saihestuko dira, eta aire garbia berritzen dela ziurtatuko da.

Jarrera-faktoreak
• Oinak, belaunak eta hankak. Ipini oinak lurrean irmo eta eroso eserita zaudenean. Luzatu 

hankak eta aldatu posizioa egunaren barruan.

• Bizkarra. Erabili aulkia gorputza erabat bermatzeko eta posizio eroso batean egoteko.
• Besaurreak, eskumuturrak eta eskuak:Eskumuturrak eta besaurreak posizio neutral eta 

eroso batean, mahaiaren planoarekin paralelo. Eskumuturrak ez dira immobilizatu behar.

Eskuen posizioa

Oinarrizko arau bat tekleatzen hasteko orduan: EZ begiratu teklatuari. 

Praktikarekin, hatzek automatikoki aurkitu eta sakatuko dute tekla egokia.

Hatzak "F" eta "J" tekletan ongi ipintzea da garrantzitsuena (tekla hauek erliebe txiki batzuk 
dituzte).Hatz horiek ongi ipini ondoren, gainerakoak era naturalean geratzen dira gainean.

Lerro gidaria
Honela deitzen da hatzak deskansatzen dituzten goiko lerroari.

Hatzen posizioa ondorengoa hau da: 

HATZEN POSIZIOA               EZKERREKO ESKUA                      ESKUINEKO ESKUA

ERAKUSLEA                           F ,G     tekla                                           J,H tekla  

LUZEA                                     D     tekla                                                K tekla  

NAGIA                                      S    tekla                                                 L tekla  

TXIKIA                                      A    tekla                                                 Ñ tekla  

ERPURUA                                Zuriune-barra                                       Zuriune-barra
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Goiko lerroa

Goiko lerroa edo nagusia deritzo.

Hona hau hatzen posizioa: 

HATZEN POSIZIOA               EZKERREKO ESKUA                      ESKUINEKO ESKUA

ERAKUSLEA                           R,T   tekla                                                  Y, U tekla  

LUZEA                                     E     tekla                                                   I tekla  

NAGIA                                     W    tekla                                                  O tekla  

TXIKIA                                     Q  tekla                                                     P tekla  

ERPURUA                              Zuriune-barra                                       Zuriune-barra

Beheko lerroa
Beheko lerroa da hain zuzen:

Hatzen posizioa honako hau da:

HATZEN POSIZIOA               EZKERREKO ESKUA                      ESKUINEKO ESKUA

ERAKUSLEA                            V, B    tekla                                             N,M  tekla  

LUZEA                                      C   tekla                                                 , tekla  

NAGIA                                       X   tekla                                                 . tekla  

TXIKIA                                       Z  tekla                                                   / tekla  

ERPURUA                               Zuriune-barra                                       Zuriune-barra
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