
Πνευματική Ιδιοκτησία

Προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Σχεδιασμός: Θωμά Ράλια, Κουμπούρα Μαρία, Ντελής Ιωάννης, Σουρτζή Μαριάννα, Χαβιαρά Ελεάννα



Πρόταση υλοποίησης προγράμματος

• Στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων – Θεματική: Πολιτιστικά

ή/και σε συνδυασμό με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων άλλων θεματικών 

περιοχών.

• Ε΄-Στ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου

• Διάρκεια: 2-6 μήνες

• Υλοποίηση: Εκπ/κός της τάξης ή/και σε συνεργασία με εκπ/κούς ειδικοτήτων



Σκοπός εκπ/κού προγράμματος

οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η Πνευματική Ιδιοκτησία

αποκτά μια ολοένα αυξανόμενη σημασία στη σύγχρονη

κοινωνία και οικονομική πραγματικότητα, ενώ συνιστά

καθοριστικό παράγοντα για την προώθηση της

δημιουργικότητας και του πολιτισμού.



Στόχοι εκπ/κού προγράμματος:

4 επίπεδα στόχων βάσει της 

Έκθεσης της Διεθνούς 

Επιτροπής για την Unesco

(1996)

Να μάθουμε πώς 

να μαθαίνουμε

(learning to know)

Να μάθουμε πώς 

να ενεργούμε

(learning to do)

Να μάθουμε πώς 

να συμβιώνουμε 

με τους άλλους

(learning to live 

together)

Να μάθουμε 

πώς να 

υπάρχουμε 

(learning to be)



Οριζόντιες ικανότητες

 Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και 

δημιουργικότητα

 Μεταγνωστικές ικανότητες (μαθαίνω πώς να 

μαθαίνω)

 Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που 

σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη



Θεματικές ενότητες προγράμματος

 Διάκριση υλικής – πνευματικής ιδιοκτησίας

 Μορφές Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 Ποιος προστατεύεται από την Πνευματική 

ιδιοκτησία;

 Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 Αξιολόγηση προγράμματος



Φύλλο εργασίας 1 (δραστηριότητα εμπέδωσης)

Κυκλώνω με κόκκινο μολύβι αυτά που είναι υλική ιδιοκτησία και με πράσινο αυτά που είναι 

πνευματική ιδιοκτησία. Αιτιολογώ την επιλογή μου.  Στη συνέχεια δημιουργώ με την ομάδα μου μια 

παρουσίαση (Power point) στην οποία να παρουσιάζεται η διαφοροποίηση των εννοιών με εικόνες. 

Προτεινόμενες δραστηριότητες:    Διάκριση υλικής / πνευματικής ιδιοκτησίας



 Ζωγραφικός πίνακας

 Γλυπτό

 Θεατρικό κείμενο

 Μουσική σύνθεση

 Ποίημα

 Φωτογραφία

 Χαρακτικό

 Μουσικός

 Χάρτης

 Γραπτό κείμενο

 Εικονογράφηση

 Τραγουδιστής

Προτεινόμενες δραστηριότητες:    Μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας

Φύλλο εργασίας 2: Αντιστοιχίζω τις εικόνες με τα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας. Γράφω κάτω από 

κάθε εικόνα τι έργο είναι:



Προτεινόμενες δραστηριότητες:    Ποιος προστατεύεται από την πνευματική 

ιδιοκτησία; Προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας

 Δημιουργία σκίτσων για την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας:

Δες μερικά συνθήματα για την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Φτιάξε το δικό σου σύνθημα για την 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνόδευσε το σύνθημά σου με ένα σκίτσο. 

 Δημιουργία αφίσας απ’ όλη την τάξη για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας με σκοπό 

την προώθηση του προγράμματος σε όλους τους μαθητές του σχολείου.



Προτεινόμενες δραστηριότητες:    Αξιολόγηση (1 από 2)

 Συζήτηση με τους μαθητές με βάση τα ερωτήματα του Ο.Π.Ι.:

Σε τι αφορά η πνευματική ιδιοκτησία; Ποιους αφορά;

Γιατί δεν πρέπει να κατεβάζω δωρεάν τραγούδια, ταινίες από το διαδίκτυο;

Εάν θέλω να χρησιμοποιήσω υλικό χωρίς να πάρω άδεια ή να πληρώσω, τι  

κάνω;     

 Τα παιχνίδια αξιολόγησης του Ο.Π.Ι. (κουίζ πνευματικής ιδιοκτησίας, πόσα γνωρίζετε για την 

πνευματική ιδιοκτησία, δημιουργία ευχετήριας κάρτας, πώς να χρησιμοποιείς το διαδίκτυο).



Προτεινόμενες δραστηριότητες:    Επιπρόσθετες δραστηριότητες

 Επίσκεψη μαθητών σε μουσεία, πινακοθήκη, studios κινηματογραφικών ή δισκογραφικών εταιρειών.  

 Επίσκεψη των μαθητών στον Ο.Π.Ι.

 Διαθεματικές προσεγγίσεις μέσω όλων των γνωστικών αντικειμένων

 Επίσκεψη κάποιου δημιουργού ή καλλιτέχνη στο σχολείο (μουσικού, ζωγράφου, τραγουδιστή, 

συγγραφέα κ.τ.λ)



Τα πνευματικά δικαιώματα στην 
πράξη…



Σχ. Έτος 2014 -2015:

Αναζητώντας τα 

δικαιώματα… Στ΄ τάξη 18 μαθητές

ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ

Τ.Π.Ε.

Πολιτιστικό

Περιβαλλοντικό

etwinning



Αναζητώντας τα δικαιώματα…. η αρχή
Αφορμή: Ιστορία : Αμερικάνικη / Γαλλική Επανάσταση



Αναζητώντας τα δικαιώματα…. η συνέχεια

http://www.schcollaboration.com/alphanualphazetaetatau974nutaualphasigmaf-taualpha-deltaiotakappaalphaiota974mualphataualpha.html
http://www.schcollaboration.com/alphanualphazetaetatau974nutaualphasigmaf-taualpha-deltaiotakappaalphaiota974mualphataualpha.html


Αναζητώντας τα δικαιώματα…. η συνέχεια





Ευχαριστούμε…


