NOMAD APPLICATIONS
Create your own Scenarios
3rd Round of Pilots: Free Trials
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Με χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως είμαστε πλέον έτοιμοι να δοκιμάσουμε το NOMAD με τα δικά σας σενάρια, στο πλαίσιο του 3 γύρου των πιλοτικών
εφαρμογών του ευρωπαϊκού έργου NOMAD. Όλο αυτό το μεσοδιάστημα η ομάδα του έργου δούλεψε εντατικά για να βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
πλατφόρμας του NOMAD και όταν ήταν εφικτό να εφαρμόσει τις προτάσεις βελτίωσης που είχαν γίνει από εσάς, κατά την προηγούμενη συνάντησή μας.
Σε αυτόν το γύρο, εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον (δηλαδή εσείς), καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία του NOMAD για να φτιάξουν
τα δικά τους μοντέλα προτάσεων πολιτικής, ελεύθερα, στους τομείς ενδιαφέροντός τους. Η ομάδα του έργου θα συντονίσει και θα υποστηρίξει τους χρήστες καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτών των πειραματισμών. Απώτερος σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να αναδειχθούν οι περιοχές όπου το NOMAD θα μπορούσε να αποτελέσει ένα
χρηστικό εργαλείο για την διευκόλυνση συγκεκριμένων διαδικασιών, να προσδιοριστούν τα επιπρόσθετα επιθυμητά χαρακτηριστικά αλλά και οι ανάγκες των εκάστοτε
χρηστών, ώστε να διερευνηθούν τα κανάλια εκμετάλλευσης της πλατφόρμας του NOMAD.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

Εφαρμογή
•Φόρμα καταγραφής
σκέψεων για τα
μοντέλα σας
•http://bit.ly/1zJuKc5
•Συμπλήρωση ως
11/12/2014, 18:00

Προετοιμασία

•Προσδιορισμός
διαθεσημότητας για
συνάντηση
•http://doodle.com/ts95x
wyetuf82tyy
•Συμπλήρωση ως
08/12/2014, 18:00
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•Καταγραφή &
αξιολόγηση εμπειρίας
•Μέχρι τέλος του 2014

Αξιολόγηση

ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία
Για να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη χρήση των εργαλείων δημιουργήσαμε για εσάς μια φόρμα καταγραφής σκέψεων (http://bit.ly/1zJuKc5), που θα μας βοηθήσει
να αναγνωρίσουμε τι θέλετε να κάνει το NOMAD για εσάς. Συγκεκριμένα, καλείστε να συμπληρώσετε τις ιδέες σας, βάσει των ενδιαφερόντων σας, για το πώς θα
χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του NOMAD. Ενδεικτικά, κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι: «Σε ποιον τομέα θα κινηθείτε; Για ποια θέματα θέλετε να
δείτε τι συζητιέται στο web; Ποια τα βασικά επιχειρήματα που θέλετε να αξιολογήσετε μέσω του NOMAD;». Παρακαλούμε όπως τη συμπληρώσετε ως την Πέμπτη, 11
Δεκεμβρίου 2014.

ΒΗΜΑ 2ο: Εφαρμογή
Η ιδέα εδώ είναι, αφού συγκεντρώσουμε τις ιδέες σας για το που θα κινηθούν τα μοντέλα, να κάνουμε μια συνάντηση από κοντά (ει δυνατόν) για να χτίσετε τα
ο
μοντέλα, υπό την επίβλεψή μας και τη βοήθειά μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δούμε τη διαθεσιμότητάς σας, ώστε να ορίσουμε σε 2 χρόνο το μέρος και την ώρα.
Για το λόγο αυτό φτιάξαμε ένα doodle (http://doodle.com/ts95xwyetuf82tyy), για να δηλώσετε τη διαθεσιμότητά σας. Θα εκτιμούσαμε να μας απαντήσετε ως τη
Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014.
Μετά τη συνάντηση, θα μπορέσετε να δουλέψετε στον δικό σας χρόνο περεταίρω τα μοντέλα σας και να τα τρέξετε ώστε να λάβετε τα οπτικοποιημένα αποτελέσματα,
μέσω των εργαλείων του NOMAD. Φυσικά, σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να παραβρεθεί στη συνάντηση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επικοινωνήστε μαζί
μας για να συντονιστούμε και να σας υποστηρίξουμε απομακρυσμένα, μέσω τηλεφώνου, emails και skype.

ΒΗΜΑ 3ο: Αξιολόγηση
Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης, όπου μέσω ερωτηματολογίου και συζητήσεων (από κοντά ή απομακρυσμένα) θα λάβουμε τις αξιολογήσεις σας και τις
προτάσεις σας για την εμπειρία που αποκομίσετε από την αλληλεπίδρασή σας με τα εργαλεία του NOMAD. Θα σας αποστείλουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό
ο
σε 2 χρόνο.

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας στην πρόοδο του NOMAD.

Partners
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