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Fremme af kreativitet, innovation og iværksætteri blandt
unge europæere
Ny undervisningsplatform bringer intellektuel ejendomsret tættere på
klasseværelset
Når det nye skoleår begynder, bringer en ny multimedieressource intellektuel ejendomsret
(IP) tættere på klasseværelset og hjælper skolebørn i hele Den Europæiske Union med at
udvikle deres kreativitet og innovationsevne.
Det nye websted Ideas Powered @ School, som er oprettet af Den Europæiske Unions
Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), indeholder et sæt moderne
undervisningsmaterialer, som lærere, forelæsere og forældre kan anvende i den daglige
undervisning for at forbedre kendskabet til IP-rettigheder og gøre det lettere at forstå,
hvordan IP kan fremme kreativitet.
Websiden er udarbejdet i samarbejde med uddannelseseksperter og netværket IP in
Education, som består af nationale kontorer for intellektuel ejendomsret og
undervisningsministerier fra medlemsstaterne. Den giver en oversigt over IP-begreber og praksis inden for intellektuel ejendomsret — f.eks. varemærker, design, ophavsrettigheder
og patenter — og deres anvendelse i undervisningen af børn i alderen 4-18 år.
Praktiske undervisningsmoduler som inspirationskilde for undervisere
Websiden skal fremme iværksætterånd og en innovationsorienteret tankegang og indeholder
tre praktiske læreruddannelsesmoduler, der skal inspirere undervisere til at integrere IPprincipper og -begreber i undervisningen, som er tilpasset elevernes alderstrin.
Den omfatter ni skræddersyede workshopper med præsentationer,
lærervejledninger og aktiviteter, der skal udføres i klasseværelset.

arbejdsark,

Platformen giver også en struktureret beskrivelse af, hvordan man organiserer en temadag
om IP for skolebørn med interessante aktiviteter. Det kan blandt være aktiviteter på
legepladsen, udformning af logoer, et opfinderhjørne og workshopper med inspirerende
talere.
EUIPO's administrerende direktør, Christian Archambeau, udtaler:
Beskyttelse af eget arbejde og respekten for andres arbejde spiller en stadig
større rolle i alle borgeres arbejds- og privatliv i det 21. århundrede. Denne
nye ressource er et værdifuldt instrument til at øge de kreative og innovative
færdigheder, der er centrale for Europas økonomiske, kulturelle og sociale
velstand.

Webstedet tilbyder også den allerførste ressource-database for IP-relaterede
undervisningsmaterialer fra organisationer i og uden for EU på alle EU-sprog. Som
eksempler kan nævnes IP4Youth&Teachers, et værktøj til bevidstgørelse, som er udviklet af
Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), og sjove initiativer som Finlands
Kopiraittila-skole, der indeholder gratis onlinemateriale til støtte for undervisning og læring
om ophavsret.
Fremme af nøglekompetencer for livslang læring
Ideas Powered @ School indgår i EUIPO's omfattende projekt om IP i undervisningen og er i
tråd med EU's bestræbelser på at fremme nøglekompetencer for livslang læring, en række
retningslinjer for uddannelse, som omfatter kompetencer, færdigheder og holdninger, som
alle mennesker har brug for med henblik på personlig udfoldelse og udvikling,
beskæftigelsesegnethed, social inklusion og et aktivt medborgerskab.
Projektet og netværket "IP in Education" (IP i undervisningen) ledes af EUIPO gennem Det
Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.
OM EUIPO
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) er et decentralt EUagentur med hovedkontor i Alicante i Spanien. Det varetager registreringen af EUvaremærker og registrerede EF-design og samarbejder med de nationale og regionale IPkontorer i EU. EUIPO udfører forskning og aktiviteter for at bekæmpe krænkelser af
intellektuelle ejendomsrettigheder gennem Det Europæiske Observationscenter for
Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder.
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