
INNOTOOLS
EINES PRÀCTIQUES PER A IMPULSAR I DONAR SUPORT A LA TEUA IDEA

Waving Ideas és un programa de formació de la Universitat de
València, gestionat per la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) en el
marc del seu living-lab d’innovació social SocInnoLAB. Aquest projecte
vol fomentar activitats extracurriculars que contribuïsquen a l’adquisició
de competències transversals en innovació, facilitant la participació de
l’estudiantat en concursos, jocs i competicions nacionals i
internacionals de talent i estratègia d’alt nivell d’exigència i amb criteris
de concurrència pública i publicitat.

Amb aquest objectiu, facilita instal·lacions adequades i posa a
disposició del procés d’aprenentatge el kit d’eines d’innovació social
InnoTools que t’ajudaran a inventar, adoptar o adaptar idees per
aconseguir millors resultats. S’utilitzen ràpidament, són de fàcil
aplicació i estan dissenyades per a ajudar a persones que treballen en
desenvolupament. Es basen en la revisió de moltes eines emprades
actualment i s’inclouen aquelles que es consideren més útils.
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OBSERVATORI DE NECESSITATS
Aquesta eina funciona tant per a detectar una necessitat sobre la qual
idear una solució efectiva, per a resoldre un problema presentant-ho
d'una forma que puga ser tant examinat des de diverses perspectives,
com per a ajudar a definir el context general i els problemes
involucrats.

Açò és particularment efectiu quan tractem d'enfocar un grup de
persones en els problemes clau de l'entorn.

Aquesta eina ha sigut dissenyada per a estructurar l'anàlisi d'un
problema particular de manera que faça bon ús del teu temps.
Introdueix un petit grup de criteris clau pels quins un problema pot ser
analitzat, la qual cosa fa l'activitat altament efectiva.
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Qui:

On:

Principals conclussions

Gustos
Ex. Observació de preferències personals

Aversions
Ex. Observacions de preocupacions particulars

Hàbits
Ex. Observacions de rutines personals

Activitats
Ex. Observacions d'accions detonades per la situació

Objectes
Ex. Observacions de l'ús específic d'objectes

Espai
Ex. Observacions de l'efecte de l'entorn
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