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Wspieranie kreatywności, innowacyjności i 

przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków 

Nowa platforma edukacyjna przybliża własność intelektualną w szkołach 

Wraz z początkiem roku szkolnego nowa platforma multimedialna przybliży nieco zagadnienie 

własności intelektualnej w szkołach, pomagając uczniom w całej Unii Europejskiej w 

rozwijaniu ich kreatywności i innowacyjności. 

Nowa strona internetowa Ideas Powered @ School uruchomiona przez Urząd Unii 

Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oferuje nauczycielom, wykładowcom i 

rodzicom zestaw nowoczesnych materiałów edukacyjnych do wykorzystania w codziennych 

zajęciach dydaktycznych w celu pogłębienia wiedzy na temat praw własności intelektualnej i 

lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób własność intelektualna może sprzyjać 

kreatywności. 

Opracowana we współpracy z ekspertami w dziedzinie edukacji oraz siecią ds. własności 

intelektualnej w edukacji — skupiającą krajowe urzędy własności intelektualnej i ministerstwa 

edukacji państw członkowskich — strona internetowa zawiera przegląd koncepcji i praktyk w 

zakresie własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe, wzory, prawa autorskie i patenty, 

oraz ich zastosowanie w ramach kształcenia dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat. 

Praktyczne moduły nauczania przeznaczone dla nauczycieli 

Na stronie tej, której celem jest promowanie postaw zorientowanych na przedsiębiorczość i 

innowacyjność, znajdują się trzy praktyczne moduły szkoleniowe dla nauczycieli, aby zachęcić 

ich do uwzględniania w swoich lekcjach zasad i pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej 

dostosowanych do wieku uczniów. 

Jest to dziewięć specjalnie przygotowanych warsztatów z prezentacjami, arkuszami, uwagami 

dla nauczycieli i ćwiczeniami do przeprowadzenia w klasie. 

Na platformie znajduje się również ustrukturyzowany zarys organizacji dnia wiedzy na temat 

własności intelektualnej dla uczniów wraz z atrakcyjnymi zajęciami. Są to gry na placach 

zabaw, sesje tworzenia logo, kącik wynalazcy i warsztaty z inspirującymi mówcami. 

Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział: 

Ochrona własnej pracy i poszanowanie pracy innych osób odgrywają coraz 

większą rolę w życiu zawodowym i osobistym wszystkich obywateli w XXI 

wieku. Nowa platforma stanowi cenne narzędzie służące zwiększaniu 

kreatywności i innowacyjności, które są podstawą europejskiego bogactwa 

gospodarczego, kulturalnego i społecznego. 

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
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-studies
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-education
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
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/introduction


 

                    

Strona internetowa oferuje również pierwszą w historii bazę danych materiałów edukacyjnych 

związanych z prawami własności intelektualnej pochodzących od organizacji w UE i spoza 

niej, we wszystkich językach UE. Przykłady obejmują IP4Youth&Teachers, narzędzie służące 

zwiększaniu świadomości opracowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, 

oraz realizowane przez zabawę inicjatywy takie jak fińska Szkoła Kopiraittila, która oferuje 

bezpłatny materiał internetowy wspierający nauczanie i uczenie się w zakresie prawa 

autorskiego. 

Promowanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

Ideas Powered @ School jest częścią większego projektu EUIPO dotyczącego praw 

własności intelektualnej w edukacji i jest zgodny z działaniami EUIPO w celu promowania 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, zestawu wytycznych 

edukacyjnych obejmujących wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne wszystkim do 

samorealizacji i rozwoju, zwiększania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i 

aktywnej postawy obywatelskiej. 

Projektem i siecią ds. własność intelektualnej w edukacji zarządza EUIPO za pośrednictwem 

europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej. 

O EUIPO 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest zdecentralizowaną agencją 

UE z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Agencja zarządza rejestracją znaku towarowego Unii 

Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW) oraz współpracuje z 

krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej w UE. EUIPO prowadzi 

badania i działalność w zakresie zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej za 

pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności 

intelektualnej. 

Kontakty z prasą 

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_pl
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



