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Euroopa noorte loovuse, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse
edendamine
Uus haridusplatvorm lähendab intellektuaalomandit koolidele
Alanud kooliaastal lähendab uus multimeedia õppevahend intellektuaalomandit koolidele,
aidates kogu Euroopa Liidu õpilastel arendada loovuse ja innovatsiooniga seotud oskusi.
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) pakub uuel veebilehel Ideas Powered @
School õpetajatele, lektoritele ja lapsevanematele tänapäevaseid õppevahendeid, millega
saab anda lisateadmisi intellektuaalomandiõiguste kohta ja näidata, kuidas
intellektuaalomand arendab loovust.
Veebilehe töötasid koos välja haridusspetsialistid ja võrgustik „Intellektuaalomand
hariduses“, mille moodustavad riiklikud intellektuaalomandiametid ja liikmesriikide
haridusministeeriumid. Sellel tutvustatakse niisuguseid intellektuaalomandiga seotud
mõisteid ja tegevusi nagu kaubamärgid, disainilahendused, autoriõigus ja patendid, ning
soovitatakse, kuidas neid kasutada 4–18-aastaste laste ja noorte hariduses.
Praktilised õppemoodulid õpetajate innustamiseks
Ettevõtliku ja uuendusliku mõtteviisi edendamiseks on veebilehel kolm praktilist õpetajate
õppemoodulit, mis innustavad neid tutvustama õpilastele tavapärase õppetegevuse käigus
ka eakohaseid intellektuaalomandi põhimõtteid ja mõisteid.
See sisaldab üheksat kohandatud töötuba esitluste, töölehtede, õpetajamärkmete ja
tunnitegevustega.
Platvorm pakub ka liigendatud juhendit, kuidas korraldada õpilastele põnevate tegevustega
intellektuaalomandi teadvustamise päeva. Tegevuste hulka kuuluvad mängud, logode
valmistamine, leiutaja töönurk ja põnevate esinejatega töötoad.
EUIPO tegevdirektor Christian Archambeau märgib:
„21. sajandil on kõigi kodanike töö- ja eraelus üha olulisem enda loomingut
kaitsta ja teiste loomingut austada. See uus töövahend on väärtuslik materjal,
mille abil arendada loovuse ja innovatsiooniga seotud oskusi, millel põhineb
Euroopa majanduslik, kultuuriline ja ühiskondlik jõukus.“
Veebilehel on ka esimene andmebaas kõikides ELi keeltes intellektuaalomandit käsitlevate
õppematerjalide kohta, mis pärinevad ELis ja mujal asuvatelt organisatsioonidelt. Need on
näiteks teabevahend IP4Youth&Teachers, mille on välja töötanud Maailma Intellektuaalse
Omandi Organisatsioon, ning sellised mängulised algatused nagu Kopiraittila kool (Soome),
mis pakub tasuta veebimaterjale autoriõiguste teema õpetamise ja õppimise toetamiseks.

Võtmepädevuste edendamine elukestvaks õppeks
Ideas Powered @ School kuulub EUIPO ulatuslikku projekti „Intellektuaalomand hariduses“
ning vastab ELi eesmärgile edendada võtmepädevusi elukestvaks õppeks. Võtmepädevuste
arendamiseks on välja töötatud kogum õppesuuniseid, näiteks teadmised, oskused ja
hoiakud, mida vajab seoses eneseteostuse ja isikliku arengu, töölesobivuse, sotsiaalse
kaasatuse ning kodanikuaktiivsusega igaüks.
Projekti ja võrgustikku „Intellektuaalomand hariduses“ haldab intellektuaalomandiga seotud
õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse kaudu EUIPO.
EUIPO
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on ELi detsentraliseeritud asutus, mille
peakorter on Alicantes (Hispaania). EUIPO haldab Euroopa Liidu kaubamärkide ja ühenduse
registreeritud disainilahenduste registreeringuid koostöös ELi riiklike ja piirkondlike
intellektuaalomandiametitega. Intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa
vaatluskeskuse kaudu uurib EUIPO intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumisi ning võitleb
intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu.
Ajakirjanduse kontaktisik
Ruth McDonald
Tel +34 96 513 7676
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

