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Tresnaren oinarriak finkatzen
Fijando las bases de la herramienta

Zer ¿Qué?
Nola jaso dezakegu informazio guzti hau?
Nolakoa imajinatzen dugu tresna?
Zein izan daiteke bere erabilgarritasuna?
¿Cómo podemos recoger toda esta información?
¿Cómo nos imaginamos la herramienta?
¿Cual puede ser su utilidad?

Helburuak Objetivos
Zertarako behar dugu tresna?
Zertan langundu behar digu?
¿Para qué necesitamos la herramienta?
¿En qué nos tiene que ayudar?

Hartzaileak Receptoras
Norentzat diseinatuko dugu?
Nork erabili beharko luke?
¿Para quién vamos a diseñar?
¿Quién debería utilizarla?

- MARKO BAT:

 - Ekosistema bat identifikatu: konexioen beharra.

 - Arazoak agerian uzten dituen gida bat, galdera 

           sorta batekin.

- TRESNAREN ESTRATEGIA: Euskadiko Agenda Digitalaren 

  barruan egon behar da.

- KALITATEZKO TRESNA BAT izan behar da.

- Tresnaz aparte interesgarria izan daiteke IKUSPEGI GLOBALA 

  DUEN ADITU BATEK ESPERIENTZIEN ARTEKO KONEXIOAK 

  EGITEA.

- MARKO JURIDIKOA (eskubide eta betebeharrak): Estatua, 

  pertsonak, komunitate digitala, metabertsoa... 

- ETIKA: 

 - Ondo azaldu zeintzuk diren herritarren    

   eskubideak; zein informazio jaso/erabili ahal duten 

           jakitea adibidez.

 - Cookie edo app-en harpidetzak onartzen 

           ditugunean, zer pasatzen da gure datuekin?

- ARRAKALA DIGITALAREN INGURUKO MARKOA: Datuen 

  irisgarritasun arrakala kontuan eukita

 (adibidez: non topatu behar da zer?).

- ESPERIENTZIA INSPIRAGARRIAK ONDO SAILKATUTA.

- BIDEORRI BAT, praktikoa izango dena eta baliabideak 

  eskainiko dituena. 

- Gidak PISTAK EMANGO DITU, ondoren, erakunde bakoitzak 

  beraien beharretara egokitu beharko du.

- EKOSISTEMAK SORTU: gai honen inguruan dauden 

  esperientzia eta eragile ezberdinak harremanetan jarri.

- Eragile ezberdinen artean ELKARLANA ERRAZTU BEHARKO 

  LUKE.

- SINPLEA ETA ERABILTZEKO ERRAZA izan behar du, egin 

  behar diren GALDERAK eta HARREMANAK zeintzuk diren 

  azalduko dituena. Pistak emango dituena.

- DAGOENA ERABILI: eduki asko dago gai honen inguruan.

- Herritarrek jada esan dituzten KEXAK ETA IRADOKIZUNAK 

  ERABILI (zer egin, zer kontuan hartu, nola diseinatu...).

- ELKARLANA SUSTATU.

- BEGIRADA EZBERDINAK JASO.

- GIZARTEA BATERATU.

- LAN EGITEKO MODUAK ZALANTZAN JARRI, birplanteantu.

- ESPERIENTZIA BAT DISEINATU udalen artean martxan 

  jartzeko eta tresna testeatzeko.

- ADMINISTRAZIOA PUBLIKOETAN eta ERAKUNDE 

  PRIBATUETAN: 

 - Baliabideren bat DIGITALIZATZEN DUTENEN   

   ARDURADUNEI BIDERATUTA.

 - Administrazio barruan dauden LANGILEEN   

           KONPETENTZI DIGITALAK ere landu beharko 

           lirakete.

- ADMINISTRAZIORAKO ETA ADMINISTRATUENTZAKO.

- UDALETXEENTZAKO.

- ELKARTEENTZAKO.


