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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния
автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност
за използването на съдържащата се в нея информация.

ТСП учебен модул
ТСП – Учeбният модул по „Творчески стратегии за предвидливост“ развива
уменията на студентите да оценяват и предвиждат промените в бизнеса,
поощрява творческото и стратегическото им мислене, както и уменията им да
иновират и да използват чужд опит. Модулът обединява студенти от бакалавърска
или магистърска степен на обучение, преподаватели, фирми и изследователи.
Учебният ТСП модул позволява на студентите да участват в ежедневната
работа на реални компании и предоставя на тях и на фирмите съвременна
изследователска информация. Учебният модул съдържа модели за комбиниране
на образованието, изследователската дейност и бизнеса и предоставя платформа
за фирмите, организациите и изследователите да предлагат изследователски
или управленски казуси на студентите.
Погледнете по-долу за да видите как…

ТСП – стратегии на предвидливост в ЕС
Целта на ТСП е да насърчи системното интегриране на творчеството в
европейските учебни програми. Той е в съответствие с основния приоритет на
стратегия Европа 2020 за интелигентен растеж, основан на икономиката на
знанието, в която образованието има централна роля. Образованото, иновативно
и творческо общество ще е по-конкурентно чрез създаването на нови работни
места и на условия за бъдещи такива. (EU2020)
Творчеството и иновативността се прилагат в триъгълника на знанието образование, научни изследвания и иновации. (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

Курсове и педагогическа основа
на учебния модул ТСП

Моделът на ТСП

E Учебният модул ТСП се базира на „изучаване на проблема”. Обучителният
процес е структуриран около приложните изследвания и бизнес-ориентираната
информация. Творчеството и интердисциплинарността се използват за
решаването на проблеми и предизвикателства „от живота” на компанията което
позволява нов поглед към ситуацията и холистичен начин на мислене.

1. Преподаватели
и студенти
бакалаври

Модулът ТСП комбинира както виртуално, така и директно обучение.
Структурирането на ТСП модула в отделни тематични курсове дава възможност да
се прилага в различни дисциплини. Учебният модул ТСП е достъпен на английски,
с основни части на испански.

ШЕСТТЕ КУРСА СА

COMUNICACIÓN EFECTIVA
Habilidades Básicas en escritura
comercial, información e investigación,
y en la comunicación oral e
interpersonal y en presentaciones
públicas.

DISEÑO BASADO
EN LA INVESTIGACIÓN
La importancia y el papel del
diseño y de la investigación
relacionada con el diseño para
la competitividad de la empresa,
proceso de diseño y métodos,
(básico) habilidades para aplicar
procesos y métodos de diseño,
y aplicación del modulo
de investigación en casos
de negocios reales.

TAREA FINAL
Resolución de problemas
de las empresas
usando todos
los aprendizajes
adquiridos
durante el módulo.

CO-CREACIÓN
DE MODELOS DE NEGOCIO
Herramientas y técnicas para
adaptarse a las cambiantes entornos
de negocio, a entender cómo
aplicar el pensamiento co-creativo
en entornos de negocios reales,
y poner en práctica los conocimientos
y habilidades para desarrollar
modelos de negocio
innovadores.

CREATIVIDAD
El propósito, el concepto,
la dimensión y el conocimiento
en profundidad de la creatividad
y la innovación y su importancia
en los negocios. El desarrollo
de la generación de ideas y
habilidades creativas utilizando
herramientas y técnicas
para la creatividad y
la innovación.

PREVISIÓN
Identificar y evaluar las principales
cuestiones y tendencias que afectan
a la sociedad y las empresas,
en particular en el futuro, y explorar
posibles implicaciones
empresariales que pueden
impulsar la innovación
sostenible.

Инструменти и казуси: Помощни материали за завършване на модула ТСП.
Начало на курса: Какво представлява учебният модул ТСП, заинтригуване на
интересуващите се да се включат в обучението.

Студенти: Повишаване на компетенциите, за да съчетават
стратегическо прогнозиране, творчество и познания за
научните изследвания на работното място
Преподаватели: Повишаване на компетенциите за
подкрепа на студентите, обучение в рамките на
триъгълника на знанието, както и познания за прилагане
на творчеството и научните изследвания в преподаването.

Модулът ТСП се състои от шест различни курса, въвеждаща част и крайно
задание, което служи за демонстрация на наученото.

AUTOESTIMA Y MOTIVACIÓN
Los conceptos de motivación o
pasión por algo, autoestima,
autodesarrollo enfocado hacia
la creatividad y pensamiento
estratégico. La adquisición de
habilidades motivadoras para
el logro de metas
concretas.

За кого е предназначен...?

Модулът ТСП се основава на триъгълника на знанието - образование, иновации и
научни изследвания и стремежът е да се създаде сътрудничество.
База данни с примерни казуси
Фирми, организации и изследователи предлагат казуси в базата данни за работа
на студентите. ТСП базата данни е достъпна на www.csf-studymodule.net.

2.
Изследователи

Повишаване на познанията за това, как да се приложат
резултатите и как да се подобрят на умения на
изследователите да обучават.

3. Фирми
и други
организации

Повече иновации и изследователски познания в
компаниите, както и разбиране как по-добре да си
сътрудничат със сферата на образованието.

