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Jaunų europiečių kūrybiškumo, novatoriškumo ir verslumo 

stiprinimas 

Nauja švietimo platforma padės mokiniams susipažinti su intelektine 

nuosavybe 

Prasidėjo nauji mokslo metai ir klasėse pristatoma nauja multimedijos priemonė, padėsianti 

mokiniams visoje Europos Sąjungoje ugdyti kūrybiškumą ir novatoriškumo įgūdžius. 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) paskelbtame tinklalapyje 

„Ideas Powered @ School“ mokytojams, dėstytojams ir tėvams pristatomos modernios 

mokymo priemonės, naudotinos kasdienėje mokymo praktikoje, siekiant pagilinti žinias apie 

IN teises ir geriau suprasti, kaip IN gali paskatinti kūrybiškumą. 

Šį tinklalapį parengė švietimo ekspertai ir švietimo IN klausimais tinklas, kuriame suburti 

nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų ir valstybių narių švietimo ministerijų atstovai. 

Tinklalapyje apžvelgiamos tokios intelektinės nuosavybės sąvokos ir praktikos kaip prekių 

ženklai, dizainai, autorių teisės ir patentai ir kaip jas taikyti mokant 4–18 metų vaikus. 

Mokytojus įkvepiantys praktiniai mokymo moduliai 

Tinklalapyje, kurio tikslas – skatinti į verslumą ir novatoriškumą orientuotą mąstyseną, 

pateikiami trys praktiniai mokytojų mokymo moduliai, padedantys į pamokas įtraukti mokinių 

amžiui pritaikytus intelektinės nuosavybės principus ir sąvokas. 

Jie apima devynis pagal poreikius pritaikytus kursus su pristatymais, mokomąja medžiaga, 

mokytojo pastabomis ir klasėje atliekamomis užduotimis. 

Platformoje taip pat pateikiama susisteminta informacija apie tai, kaip suorganizuoti 

mokiniams skirtą Informavimo apie IN dieną ir juos galinčią sudominti veiklą: žaidimus lauko 

aikštelėse, logotipų kūrimo sesijas, išradėjo kampelį ir seminarus su įkvepiančiais 

kalbėtojais. 

EUIPO vykdomasis direktorius Christian Archambeau teigia: 

„21-ame amžiuje asmens kūrinio apsauga ir pagarba kitų asmenų kūriniams 

yra vis reikšmingesnė visų piliečių profesiniam ir asmeniniam gyvenimui. Šis 

naujas išteklius yra vertinga priemonė, padedanti ugdyti kūrybinius ir 

inovacinius įgūdžius, kurie yra Europos ekonominės, kultūrinės ir socialinės 

gerovės pagrindas.“ 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-studies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/teacher-training
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction


 

                    

Svetainėje taip pat pirmą kartą istorijoje siūloma su IN susijusios švietimo medžiagos 

duomenų bazė. Medžiagą visomis ES kalbomis pateikė ES ir kitų šalių organizacijos. Kaip 

pavyzdžius galima paminėti „IP4Youth&Teachers“, Pasaulinės intelektinės nuosavybės 

organizacijos sukurtą informuotumo didinimo priemonę, ir tokias žaidimais paremtas 

iniciatyvas kaip Suomijos „Kopiraittila School“, kurioje pateikiama nemokama internetinė 

mokymo medžiaga apie autorių teises. 

Bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų stiprinimas 

„Ideas Powered @ School“ tinklalapis – tai dalis EUIPO platesnio švietimo IN klausimais 

projekto ir jis parengtas palaikant ES pastangas skatinti Bendruosius mokymosi visą 

gyvenimą gebėjimus – švietimo gaires, kuriose išdėstytos žinios, įgūdžiai ir požiūris, kurio 

turime laikytis, siekdami asmeninio pasitenkinimo ir tobulėjimo, galimybių įsidarbinti, 

socialinės įtraukties ir aktyvaus pilietiškumo. 

Švietimo IN klausimais projektą ir tinklą valdo EUIPO prižiūrimas Europos intelektinės 

nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras. 

APIE EUIPO 

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) – tai decentralizuota ES 

agentūra, kurios būstinė yra Alikantėje (Ispanija). Ji registruoja Europos Sąjungos prekių 

ženklus (ESPŽ) ir tvarko registruotąjį Bendrijos dizainą (RBD), taip pat bendradarbiauja su 

ES nacionalinėmis ir regioninėmis intelektinės nuosavybės (IN) tarnybomis. EUIPO 

prižiūrimas Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras atlieka 

tyrimus ir vykdo veiklą, padedančią kovoti su IN teisių pažeidimais. 

Kontaktai žiniasklaidai 

Ruth McDonald 

Tel.: +34 96 513 7676  

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_lt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_lt
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



