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CSF – Creative Strategic Foresight opintomoduuli kehittää opiskelijoiden luovaa
strategista ajattelua, kykyä soveltaa tietoa ja innovoida, sekä arvioida ja ennakoida
liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Se kokoaa yhteen korkea-asteen
opiskelijat (kandidaattitaso) ja opettajat, yritykset, organisaatiot ja tutkimuksen.
CSF opintomoduuli kannustaa opiskelijoita ratkaisemaan reaalimaailmasta kumpuavia yrityshaasteita, ja tuo uusimman tutkimustiedon opiskelijoiden ja yritysten
saataville.
CSF opintomoduulissa esitetään malleja kuinka yhdistää koulutus, tutkimus ja liikeelämä. Lisäksi se tarjoaa yrityksille, organisaatioille ja tutkijoille alustan, jossa ehdottaa tutkimus- ja kehitysprojekteja opiskelijoille.
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Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta
(tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole
vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Lisää CSF-toimintamallista sisäsivulla…

CSF, ennakointi ja EU
CSF pyrkii edistämään luovuuden järjestelmällistä jalkauttamista Euroopan opetussuunnitelmiin. CSF opintomoduulissa käsitellään erityisesti EU 2020 lippulaivahankkeen älykästä kasvua, joka käsittää innovatiivisen ja tietoon perustuvan talouden
idean, jossa koulutuksella on keskeinen rooli. Korkeasti koulutettu, innovatiivinen ja
luova yhteiskunta olisi näin ollen kilpailukykyisempi, ja se loisi uusia työpaikkoja ja
edellytyksiä tulevaisuuden töille. (EU2020).
Luovuus ja innovatiivisuus hyödynnetään edelleen, sillä ne ulottuvat osaamiskolmioon, jossa koulutus, tutkimus ja innovaatio kohtaavat (ET 2020).
EU 2020: European Commission (2010). Communication from the Commission, EUROPE 2020 A strategy for
smart, sustainable and inclusive growth (Brussels, 3.3.2010; COM(2010) 2020); retrieved from http://eunec.
vlor.be/detail_bestanden/doc014%20Europe%202020.pdf; on 28.3.2011
Education and Training 2020: Notices from European Union institutions and bodies 2009. Council conclusions of
12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’). http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF

CSF opintomoduulin sisältö ja
pedagoginen tausta

CSF yhteistyömalli

CSF opintomoduuli perustuu ongelmakeskeiseen oppimiseen. Oppimisprosessi rakentuu soveltavan tutkimuksen ja liiketoimintalähtöisen tiedon ympärille. Luovuus
ja monialaisuus auttavat kehittämään kokonaisvaltaista ajattelua ja tuomaan uusia
näkemyksiä sekä ratkaisemaan yritysmaailman haasteita.
CSF opintomoduuli yhdistää lähi- ja virtuaaliopetusta. CSF opintomoduulin modulaarinen rakenne mahdollistaa sen soveltamisen eri opintoaloilla. CSF opintomoduuli
on saatavilla englanniksi ja espanjaksi.

Mitä CSF tarjoaa…

CSF OPINTOMODUULIn
rakenne
KOULUTUS
Korkea-aste

Käyttöohjeet,
hyödyllistä tietoa,
tuki, ylläpito

CSF opintomoduuli muodostuu kuudesta kurssista, johdantokurssista ja lopputehtävästä, joka koostaa moduulin aikana opitun.
Opiskelijat, opetushenkilöstö
Monikulttuurinen yhteistyö

6 CSF KURSSIA OVAT

Opiskelijat: Lisääntynyt osaaminen yhdistää
strategista ennakointia, luovuutta ja tutkimustietoa strategiseksi ajatteluksi, sekä taidoksi
soveltaa ja innovoida.
Opetushenkilöstö: Lisääntyneet kompetenssit
opiskelijoiden oppimisen tukemiseen hyödyntäen
osaamiskolmiota sekä tietämys miten soveltaa
luovuutta ja tutkimusta.

1. Korkea-asteen
opetushenkilöstö
ja opiskelijat
(kandidaattitaso)

Opiskelijat: kehitetään kykyä yhdistää strategista ennakointia, luovuutta ja tutkimustietoa ja hyödyntää sitä
omassa työssään
Opettajat: kehitetään kompetensseja tukea opiskelijoiden
oppimista hyödyntäen osaamiskolmiota, ja tietämystä,
miten soveltaa luovuutta ja tutkimusta opettamisessa.

2. Tutkijat

Kehitetään tietämystä miten tutkimustulokset implementoidaan ja päivitetään tutkijoiden opettamistaitoja.

3. Yritykset
ja muut
organisaatiot

Kehitetään innovaatio- ja tutkimustietoutta yrityksissä
ja opitaan paremmin ymmärtämään, miten tehdä
yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Uusia ideoita, yhteistyötä, yhteistyökumppaneita

CSF
OPINTOMODUULI
ITSEARVOSTUS JA MOTIVAATIO
Motivaation ja omistautumisen
käsitteet, itsetunto-arvostus,
itsensä kehittäminen kohti
luovuutta ja luovaa ajattelua.
Motivointitaitojen kehittäminen
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syventynyt ymmärrys innovaatiosta
ja tutkimuksesta sekä yhteistyöstä
koulutusorganisaatioiden kanssa.
Uusia ideoita
Potentiaalisesti uutta työvoimaa
LUOVUUS
Luovuuden ja innovaation
käsitteet, niiden tarkoitus ja
ulottuvuudet sekä merkitys
liiketoiminnassa. Ideointitaitojen
ja luovuuden kehittäminen eri
menetelmien ja tekniikoiden
avulla.

VIESTINTÄ
Perustaidot liike-elämän viestintään,
kirjoittamiseen, raportointiin ja
tutkimukseen; esiintyminen
sekä suullinen ja
ihmisten välinen
viestintä.

YRITYKSET
ja
organisaatiot

LOPPUTEHTÄVÄ
Yritys- ja tutkimus-casejen
ratkaiseminen
käyttämällä CSF moduulin
aikana opittuja tietoja
ja taitoja.

6 kurssia ja menetelmätyökalupakki
Tietopankki ehdotetuista
tutkimus- ja kehitysprojekteista

Tosielämälähtöisyys
Projektitietopankki

Tosielämälähtöisyys
Projektitietopankki

Lisääntyneet taidot kuinka jalkauttaa
tutkimustuloksia opetukseen, sekä
opetustaidot.
Uusia ideoita
Potentiaalisesti uutta työvoimaa

CSF PROSESSI JA CSF-SIVUSTON RAKENNE
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CSF SIVUSTON RAKENNE ja
VIRTUAALINEN PROSESSI–
opetuksellinen yhteistyö
- Opiskelijoiden työalusta
- Yhteistyö sidosryhmien välillä
yritys/tutkimus projekteissa

TUTKIMUS

LIIKETOIMINTAMALLIEN
YHTEISKEHITYS
Menetelmät ja tekniikat, joita
voidaan soveltaa muuttuvassa
liiketoimintaympäristössä, yhteiskehitysprosessien soveltaminen
todellisiin liiketoimintaympäristöihin,
tiedon hyödyntäminen
kehitettäessä innovatiivisia
liike-elämän
malleja.

Työkalupakki ja case-esimerkit: Tukimateriaalia CSF opintomoduulin ja –kurssien
suorittamiseen.
CSF Kick off -kurssi: Mikä on CSF, ajattelun herättäminen, kokeile CSF:ää.

CSF opintomoduuli perustuu osaamiskolmioon. Osaamiskolmiossa koulutus, innovaatio ja tutkimus kohtaavat yhteistyön merkeissä.
Tietopankki
Tietopankki on alusta, jolla yritykset, organisaatiot ja tutkijat voivat tarjota tutkimusja kehitysprojekteja opiskelijoille työstettäväksi. CSF-tietopankki on saatavissa osoitteessa www.csf-studymodule.net.

Avoinna:
- Korkea-asteen opiskelijoille
- Korkea-asteen opetushenkilökunnalle
- Yrityksille ja organisaatioille
- Tutkijoille
- Koulutuksen asiantuntijoille,
päätöksentekijöille, yleisölle, jne.

- CSF johdantokurssi
- Esimerkkejä ja vinkkejä koulutuksen,
yritysten ja tutkimuksen väliseen yhteistyöhön
- Pedagogista tietoa yrityksille ja tutkijoille
- Yleistietoa CSF:stä ja miten osallistua
- Linkit kursseihin
- Uutiset ja linkkejä
- Yhteystiedot, ylläpito ja hallinnointi

Opetushenkilöstö:
- Siirtävät kurssit omaan virtuaaliseen
alustaan tai käyttävät CSF- alustaa.
- Valmistelevat projektit ja työn
opiskelijoille
- Yhteistyö ja yhteydenpito tutkimukseen
pk-yrityksiin

KURSSIEN INTERNETSIVUSTO (suljettu)

CSF AVOIN INTERNETSIVUSTO

ENNAKOINTI
Yhteiskuntaan ja yrityksiin
vaikuttavien tulevaisuuden trendien
tunnistaminen ja niiden vaikutusten
arviointi, sekä kestävää innovointia
edistävän liiketoiminnan
seurausten tutkiminen.

TUTKIMUSLÄHTÖINEN MUOTOILU
Muotoilun ja muotoilulähtöisen
tutkimuksen merkitys
yritysten kilpailukyvylle,
muotoiluprosessi ja –menetelmät
sekä (perus) taidot
niiden käyttämisestä.
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Strateginen ennakointi
Luova ongelmanratkaisu
soveltava tutkimus, tosielämän haasteet,
yhteistyö yritysten ja tutkimuksen välillä
Monikulttuurisuus
Malleja miten yhdistää soveltava
tutkimus ja opetus

Avoinna:
- Korkea-asteen opetushenkilökunnalle
- Yrityksille ja organisaatioille
- Tutkijoille

Linkki
kursseihin

-

Kurssi 1
Kurssi 2
Kurssi 3
Kurssi 4
Kurssi 5
Kurssi 6
Lopputehtävä
Työkalupakki ja case-esimerkit
Opettajaohjeet kursseille, kurssikuvaukset,
arviointiohjeistus

Tietopankki tarjotuista projekteista

CSF ylläpito ja hallinnointi:
Sisällön julkaiseminen ja päivitys
Tietopankin hallinnointi
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Käyttäjien hallinnointi
Tuki, apu, konsultointi

