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A fiatal európaiak kreativitásának, újító készségének és 

vállalkozó szellemének erősítése 

Az új oktatási platform az osztálytermekbe viszi a szellemi tulajdonjogot 

A tanév kezdetén új multimédiás erőforrás viszi be a szellemi tulajdon (IP) témakörét az 

osztálytermekbe, és segíti az iskolásokat szerte az Európai Unióban kreativitásuk és 

innovációs készségeik fejlesztésében. 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által indított új Ideas Powered @ 

School elnevezésű honlap a tanárok, az oktatók és a szülők számára számos modern 

tananyagot kínál a napi oktatási gyakorlatban a szellemi tulajdonhoz fűződő (IP) jogok 

ismeretének javítására és annak jobb megértésére, hogy a szellemi tulajdon hogyan 

segítheti elő a kreativitást. 

Az oktatási szakértők és a szellemi tulajdonnal foglalkozó oktatási hálózat (IP in Education 

network) – amely a tagállamok nemzeti szintű szellemitulajdon-jogi hivatalait és oktatási 

minisztériumait tömöríti – által együttműködésben kidolgozott weboldal áttekintést nyújt 

szellemitulajdon-jogi koncepciókról és gyakorlatokról – például védjegyekről, formatervezési 

mintákról, szerzői jogokról és szabadalmakról –, valamint a 4–18 éves gyermekek oktatása 

terén való alkalmazásáról. 

A pedagógusokat inspiráló gyakorlati oktatási modulok 

A vállalkozói és innovációorientált gondolkodás előmozdítását célozva a weboldalon három 

gyakorlati tanárképző modul található, amelyek az oktatókat arra ösztönzik, hogy a szellemi 

tulajdonhoz fűződő elveket és koncepciókat az általuk tartott órák anyagába beépítsék az 

adott életkoroknak megfelelően. 

A weboldal kilenc igényre szabott műhelymunkát foglal magába prezentációkkal, 

munkalapokkal, oktatási jegyzetekkel, valamint osztálytermi tevékenységekkel. 

A platform emellett strukturált áttekintést is nyújt arról, hogy miként lehet vonzó 

tevékenységeket tartalmazó, szellemi tulajdonról szóló tájékoztató napot szervezni az 

iskolások számára. Ezek lehetnek játszótéri játékok, logókészítés, feltaláló sarok és 

workshopok inspiráló előadókkal. 

Az EUIPO ügyvezető igazgatója, Christian Archambeau így nyilatkozott: 

Saját munkánk megvédése és mások munkájának tiszteletben tartása minden 

polgár szakmai és magánéletében egyre fontosabb szerepet játszik a 21. 

században. Ez az új erőforrás értékes eszköz az európai gazdasági, kulturális 

és társadalmi gazdagság alapelemeit jelentő kreatív és innovatív készségek 

fejlesztésére. 

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/hu/
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school
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://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


 

                    

A honlapon emellett az uniós és az uniós intézményeken kívüli szervezetektől származó, a 

szellemi tulajdonnal kapcsolatos oktatási anyagok első forrását jelentő adatbázis is elérhető 

az EU valamennyi hivatalos nyelvén. Ilyenek például az IP4Youth&Teachers, a Szellemi 

Tulajdon Világszervezete által kidolgozott tudatosságnövelő eszköz, valamint játékos 

kezdeményezések, mint például a finnországi Kopiraittila iskola, amely a szerzői jogok 

oktatását és tanulását támogató ingyenes online anyagot tett közzé. 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák előmozdítása 

Az Ideas Powered @ School az EUIPO szélesebb körű, szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

oktatási projektjének része, és összhangban az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák előmozdítására irányuló európai uniós erőfeszítésekkel, olyan oktatási 

iránymutatásokat tartalmaz, amelyek a személyes kiteljesedéshez és fejlődéshez, a 

foglalkoztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz 

szükséges tudást, készségeket és attitűdöket foglalják össze. 

A szellemi tulajdont érintő oktatási projektet (IP in Education) és hálózatot az EUIPO 

irányítja, a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjának segítségével. 

AZ EUIPO-RÓL 

Az EUIPO, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala az EU egyik decentralizált 

ügynöksége, amelynek székhelye Alicantéban (Spanyolország) van. Az intézmény kezeli az 

európai uniós védjegyek (EU védjegy) és lajstromozott közösségi formatervezési minták 

(RCD) lajstromozását, valamint segíti az EU nemzeti és regionális szellemi tulajdoni hivatalai 

közti együttműködést. Az EUIPO a szellemi tulajdoni jogsértések európai 

megfigyelőközpontján keresztül végzi kutatásait és tevékenységeit a szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogok megsértése kapcsán. 

Sajtókapcsolat 

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



