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Sekmējot Eiropas jauniešu radošumu, inovāciju un 

uzņēmējdarbību 

Jauna izglītības platforma pietuvina intelektuālo īpašumu klases telpai 

Sākot no mācību gada sākuma, ar jaunu multivides resursu palīdzību klases telpas 

pietuvināsies intelektuālajam īpašumam (IP), palīdzot skolēniem visā Eiropas Savienībā 

attīstīt radošuma un inovācijas prasmes. 

Jaunā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Ideas Powered @ School 

tīmekļa vietne piedāvā skolotājiem, lektoriem un vecākiem modernu mācību materiālu 

kopumu, kas izmantojams ikdienas mācību praksē, lai uzlabotu zināšanas par intelektuālā 

īpašuma tiesībām un veicinātu izpratni par to, kā IĪ var veicināt radošumu. 

Vietne izveidota sadarbībā ar izglītības ekspertiem un programmu IĪ izglītības tīklā, kas 

apvieno valstu intelektuālā īpašuma birojus un dalībvalstu Izglītības ministrijas, un tajā ir 

sniegts pārskats par intelektuālā īpašuma jēdzieniem un praksi, piemēram, preču zīmēm, 

dizainparaugiem, autortiesībām un patentiem, kā arī to piemērošanu izglītības jomā bērniem 

vecumā no 4 līdz 18 gadiem. 

Praktiski mācīšanas moduļi izglītotāju iedvesmai 

Lai veicinātu uz uzņēmējdarbību un uz inovāciju vērstu domāšanas veidu, tīmekļa vietnē ir 

iekļauti trīs praktiski skolotāju apmācības moduļi, lai iedvesmotu izglītotājus mācību stundās 

iekļaut vecumam atbilstošus intelektuālā īpašuma principus un koncepcijas. 

Tajā ietverti deviņi īpaši pielāgoti darbsemināri ar prezentācijām, darba lapām, instruktoru 

piezīmēm un darbībām, kas jāveic klases telpā. 

Platforma arī sniedz strukturētu ieskatu, kā organizēt Intelektuālā īpašuma dienu skolēniem, 

rīkojot interesantus pasākumus. Tie ietver spēļu laukumu spēles, logotipu veidošanas 

sesijas, izgudrotāja stūrīti un darbseminārus ar iedvesmojošiem runātājiem. 

EUIPO izpilddirektors Christian Archambeau teica: 

Pilsoņu profesionālajā un privātajā dzīvē 21. gadsimtā arvien svarīgāku lomu 

ieņem sava darba aizsargāšana un citu darba cienīšana. Šis jaunais resurss ir 

vērtīgs instruments, lai palielinātu radošuma un inovācijas prasmes, kas ir 

Eiropas ekonomikas, kultūras un sociālās labklājības pamatā. 

Tīmekļa vietnē ir apkopota arī ES un ārpus ES organizāciju nodrošināto, ar IĪ saistīto mācību 

materiālu pirmā resursu datubāze visās ES valodās. Piemēri ietver IP4Youth&Teachers — 

izpratnes veicināšanas instruments, ko izstrādājusi Pasaules Intelektuālā īpašuma 

organizācija, un tādas aizraujošas iniciatīvas kā, piemēram, Somijas Kopiraitilas skola, kas 

piedāvā bezmaksas tiešsaistes materiālus, lai atbalstītu mācīšanu un mācīšanos 

autortiesību jomā. 

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/lv/
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-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
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered@school/resources
https://welc.wipo.int/ipedu/
https://kopiraittila.fi/


 

                    

Galveno kompetenču veicināšana mūžizglītībā 

Ideas Powered @ School ir daļa no EUIPO plašākas programmas “IĪ izglītībā” un saskaņā ar 

ES centieniem veicināt pamatprasmes mūžizglītībā jeb izglītības pamatnostādņu kopumu, 

kas ietver zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras nepieciešamas personīgajai izaugsmei 

un attīstībai, nodarbinātības iespējām, sociālajai iekļautībai un aktīvam pilsoniskumam. 

“IĪ izglītībā” projektu un tīklu pārvalda Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 

(EUIPO) ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra palīdzību. 

PAR EUIPO 

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) ir ES decentralizēta aģentūra, kuras 

galvenā mītne atrodas Alikantē, Spānijā. Tā nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju 

(ESPZ) un reģistrēto Kopienas dizainparaugu (RKD) reģistrēšanu, kā arī īsteno sadarbības 

pasākumus ar ES valstu un reģionu intelektuālā īpašuma birojiem. EUIPO veic pētījumus un 

pasākumus, lai apkarotu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus, izmantojot Eiropas 

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra palīdzību. 
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