
Antolaketa
Egitura

Nukleoa 
(partaidatzen adituak diren 

agenteak)

Talde eragilea

Nodoak banatuta

Sareen sarea

Matrizea

Lan-taldeak

Lab Bizkaia Lab Gipuzkoa

Lab Araba

Esparru irekia 
(antolatuko/antolatu gabeko 

herritarrak)

Ikasitakoa aztertzea eta zer 
ikasiak ateratzea

I+D lab-ak behatzea 
sistematizatzea

Exekuzioa

Exekuzioa

Ikasitakoa erakundeetan 
sustatzea

Agente dibulgatzaileak

Esperimentuak aktibatzea
Lan-ildoak eta 

helburuak definitzea

Sareari balioa ematea 
eta hura elikatzea
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Agente egonkorrak eta aldi 
baterakoak

Publikoak y pribatuak

Antolatuko herritarrak

Agente adituak

Enpresa pribatuak

Agente sozialak

Administrazioa

Agente dinamizatzailea

Hasiera batean administrazio publikoak sostengatuta, 
pixkanaka-pixkanaka lidergoan eta gobernantza-
ereduan beste agente batzuk integratuta.

Top-down hasiera, martxan jarrita bultza egiten duen 
alderdi estrategiko bat, alderdi operatibo bat eta alderdi 
instrumental bat.

Lurralde-formak eta administrazio-mailak 
errespetatuta. 

Lurralde edo hiri bakoitzean Lab bat, sukurtsalekin.

Hainbat agente

Martxan jartzea

Lurraldetasuna
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Formatuak

Gauzak egiteko moldeak eta 
moduak definitzea 

Fisikoa eta digitala

Praktikotasuna

Aurreikusi daitezkeen edo behin eta berriz gertatzen 
diren gaien multzo bat

Arazoak definitzeko tresnak

Kontrolpean esperimentatzeko baliabideak

Balioa eman egiten den 
horri

Partaidatzeko teknikak

Lankidatze-dinamikak

Prestakuntza-moduluak

Trasferentzia eta egokitzapena
Esperientziak sortzeko

Sistematizatzeko eta partekatzeko

Esperimentatzeko

Ikertzeko

erabiliz...

Begirada komuna eraikitzea

Gauzak egiteko moduak adostea

Gauzak egiteko jakinduria zabaltzea

Hibridoa

Aukera osagarriak

Espazio zentrala + lankidetzako plataforma 
digitala

Bakoitzaren mugak kontuan izatea

Digitaletik hastea

Fisikoa, etengabeko jarduerekin

Prestakuntza

Tresna paketeetan

Vs

Vs

Vs

Narratibak sortzea
Laguntza eta 
bitartekaritza

Proiektu pilotuak

Ikasteko 
komunitatea

2

Zertarako? 

Experimentatzea 

Elkarrekin egotea 

Ebaluatzea

Trebatzea

Prozesuetan segurtasuna ematea

Eskalatu daitezkeen tresnak eskaintzea

Kalitatea bermatuz

Kalitatea egiaztatuz

Molde eta moduetan orientatuz

Agente hornitzaileak

Erronka sozialei aurre egitea, antolatuta dauden 
herritarrekin batera

Prozesuak eta metodologiak sistematizatzea

Partaidetzako prozesuen bizkortasunari 
erantzutea

Orain parte hartzen ez duten pertsonen 
partaidetza bermatzea

Praktikotasunad

Ikertzeko

Beldurrak eta arriskuak kudeatzeko

Kokatuko esperimentuak egiteko

Ahalduntzeko

Administrazioa iristen ez den lekuetara iristeko

Jadanik badagoen ekosistema artikulatzeko 

Teknikariak eta enpresak 

Nazioarteko sareak sortzeko

Praktika onak eskalatzeko

Arriskuak hartzeko

Jadanik egiten ari 
dena hobetzea  

Laguntzea eta ikastea

Erreferentzia izatea

adibidez...

   Nola?...

Zertan

Herritarrenak diren gaietan

Herritarren parte-hartzea

Gobernantza eta serbitzu publicoak


