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Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva 

med mladimi Evropejci 

Nova izobraževalna platforma približuje intelektualno lastnino šolam 

Nov multimedijski vir bo z začetkom šolskega leta približal intelektualno lastnino šolam ter 

pomagal učencem po vsej Evropski uniji razvijati svoje spretnosti na področju ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

Na novi spletni strani Ideas Powered @ School, ki jo je oblikoval Urad Evropske unije za 

intelektualno lastnino (EUIPO), je učiteljem, predavateljem in staršem na voljo zbirka 

modernega učnega gradiva za uporabo pri vsakodnevnem poučevanju, z namenom 

izboljšanja znanja o pravicah intelektualne lastnine ter boljšega razumevanja, kako lahko 

intelektualna lastnina spodbuja ustvarjalnost. 

Spletna stran je bila izdelana v sodelovanju s strokovnjaki s področja izobraževanja in mrežo 

za intelektualno lastnino v izobraževanju (IP in Education network), ki združuje nacionalne 

urade za intelektualno lastnino in ministrstva za šolstvo držav članic, ter ponuja pregled 

konceptov in praks s področja intelektualne lastnine, kot so blagovne znamke, modeli, 

avtorske pravice in patenti ter njihovo uporabo v izobraževanju otrok, starih od 4 do 18 let. 

Praktični učni moduli kot navdih za nosilce izobraževanja 

Z namenom spodbujanja podjetniškega in v inovacije usmerjenega razmišljanja, so na spletni 

strani na voljo trije praktični moduli za usposabljanje učiteljev, ki naj bi bili v pomoč nosilcem 

izobraževanja pri vključevanju letom primernih načel in konceptov v zvezi z intelektualno 

lastnino v svoje učne ure. 

Vključuje devet prilagojenih delavnic s predstavitvami, delovnimi listi, opombami izvajalca 

usposabljanja in dejavnostmi za izvajanje v razredu. 

Na platformi je na voljo tudi shematski prikaz, kako s privlačnimi dejavnostmi organizirati Dan 

ozaveščanja o intelektualni lastnini za učence. Med njimi so igre za igrišču, delavnice za 

izdelavo logotipov, kotiček za izumitelje in delavnice z navdihujočimi govorniki. 

Izvršni direktor urada EUIPO Christian Archambeau je dejal: 

Varovanje lastnega dela in spoštovanje dela drugih sta v 21. stoletju čedalje 

pomembnejša vidika poklicnega in zasebnega življenja vseh državljanov. Ta 

nov vir je dragocen instrument za povečanje spretnosti na področju 

ustvarjalnosti in inovativnosti, ki so v središču evropskega gospodarskega, 

kulturnega in družbenega bogastva. 

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/sl/
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


 

                    

Na spletni strani je prav tako na voljo podatkovna zbirka učnega gradiva v vseh jezikih EU s 

področja intelektualne lastnine, ki so ga prispevale organizacije iz celotne EU in zunaj nje. 

Med njimi so orodje za ozaveščanje IP4Youth&Teachers, ki ga je razvila Svetovna 

organizacija za intelektualno lastnino, in igrive pobude, kot je šola Kopiraittila s Finske, ki 

vsebuje brezplačno spletno gradivo za podporo poučevanju in učenju o avtorskih pravicah. 

Spodbujanje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje 

Spletna stran Ideas Powered @ School je del obsežnejšega projekta urada EUIPO v zvezi z 

intelektualno lastnino v izobraževanju in je v skladu s prizadevanji EU za spodbujanje ključnih 

kompetenc za vseživljenjsko učenje, sklopom izobraževalnih smernic, ki vključujejo znanja, 

spretnosti in vedenja, ki jih vsi potrebujemo za osebno izpolnitev in razvoj, zaposljivost, 

socialno vključenost in dejavno državljanstvo. 

Projekt v zvezi z intelektualno lastnino v izobraževanju in mrežo upravlja urad EUIPO s 

pomočjo Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine. 

O URADU EUIPO 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je decentralizirana agencija EU s 

sedežem v Alicanteju v Španiji. Skrbi za registracijo blagovnih znamk Evropske unije (EUTM) 

in registriranih modelov Skupnosti (RCD) ter sodeluje z nacionalnimi in regionalnimi uradi za 

industrijsko lastnino v EU. Urad EUIPO izvaja raziskave in dejavnosti za boj proti kršitvam 

pravic intelektualne lastnine s pomočjo Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic 

intelektualne lastnine. 

Kontaktna oseba za stike z javnostmi 

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_sl
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_sl
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/home



