Közöd? Van!
Szellemitulajdon-védelmi pályázati kiírás egyetemi/főiskolai tanár-szakos hallgatók részére

A pályázat célja, hogy olyan játékok, illetve általános- és középiskolai oktatás keretén belül
megvalósítható projektek készüljenek, amelyek játékos formában dolgozzák fel a
szellemitulajdon-védelem kérdéseit a diákok aktív bevonásával, ezzel segítve a téma megértését
és rávezetve a diákokat a szellemi tulajdon szerepére és fontosságára a mindennapi életben.
A pályázaton részt vehetnek:
A pályázatra bármilyen tanár-szakos egyetemi és főiskolai hallgató jelentkezését várjuk, aki
érdeklődik a szellemitulajdon-védelem témája iránt és aktív felsőoktatási tanulmányokat folytat.
A pályázat témája:
A játékok, illetve projektek témája a közoktatás keretein belül (tanórán, szakköri foglalkozáson,
délutáni napközi keretében, stb.) az egyes tantárgyak követelményrendszerében megjelenő
bármely, a szellemi tulajdon védelmét érintő kérdés.
Ízelítőül a lehetséges témákból:
Tárgykör
magyar nyelv és
irodalom
informatika
művészetek (énekzene, dráma és tánc,
vizuális kultúra,
mozgóképkultúra és
médiaismeretek)
erkölcstan és
osztályfőnöki órák

technika, életvitel és
gyakorlat
környezetismeret,
fizika, kémia
történelem

Szellemitulajdon-védelmi témák
idézés, forrásmegjelölés szabályai, forrásfelhasználás szabályai és a plágium, saját
magunk által létrehozott műhöz kapcsolódó szerzői jogok, a másolatkészítés szabályai
jogtiszta szoftver használata, internetes kalózkodás és annak következményei,
információ-megosztás az interneten, tartalomfogyasztás az interneten: feltöltések,
letöltések, fájlmegosztás
szerzői jogok keletkezése egy mű megalkotásával (pl. fotó, rajz, zene); mit jelent, hogy
az alkotónak szerzői jogai vannak, az egyes alkotói folyamatok bemutatása és azok
szerzői jogi vonatkozásai
a szellemi tulajdon mibenléte, a szellemi tulajdon tisztelete, interneten fellelhető
források mint “szellemi alkotások” felhasználása saját munkában, tartalmak feltöltése,
letöltése az internetre/ről, a szabad felhasználás esetei, másolások szabályai, a szellemi
tulajdon megsértésének (hamisítás, engedély nélküli használat) erkölcsi, társadalmi és
gazdasági következményei
a tudatos fogyasztói magatartáshoz kapcsolódóan hogyan és mit közvetítenek és mire
szolgálnak a védjegyek, eredetvédelem, a termékhamisítás veszélyei, a hamis termékek
felismerése
a technikai vívmányokhoz, találmányokhoz kapcsolódóan feltalálók és szabadalmaik
a technikai előrehaladás és az ezt támogató iparjogvédelmi rendszerek kialakulása; ipari
forradalom, milyen hatással volt a gazdasági és társadalmi folyamatokra az
iparjogvédelem

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a kitöltött és saját kezűleg aláírt pályázati adatlapot;
 a játék vagy projekt részletesen kidolgozott leírását;
 a kapcsolódó segédanyagokat (feladatok, kártyák, audiovizuális anyagok stb).
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A pályázatot és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő anyagokat elektronikus úton (az adatlapot
szkennelve vagy fényképezve) kérjük eljuttatni a tanarszakospalyazat@hipo.gov.hu e-mail
címre.
Kérjük, hogy amennyiben a pályázati anyagként benyújtott dokumentumok mérete meghaladja a
10 MB méretet, úgy az anyagot több e-mailben küldjék el - egyértelműen megjelölve, hogy az
anyagok összetartoznak.
Amennyiben egy pályázó több óravázlattal kíván pályázni, kérjük, a pályázatokat külön e-mailben
küldje el (egyértelműen jelezve, mely anyagot tartalmazza az e-mail).
A pályázat menete:
A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2015. november 16.
A benyújtott pályázatok elbírálását gyakorló pedagógusokból és szellemitulajdon-védelmi
szakemberekből álló, többtagú bizottság végzi.
A pályázati anyagok elbírálása során különösen fontos szempont többek között, hogy a
pályázatként benyújtott anyag mennyire dolgozza fel kreatívan a szellemitulajdon-védelmi témát,
milyen mértékben vonja be a diákokat és mennyire helytálló a szellemitulajdon-védelmi tartalma.
Eredményhirdetés: 2015. november 25.
A nyertes pályázókat elektronikus úton értesítjük. A legjobb pályaműveket a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának honlapján is közzétesszük.
Díjazás:
 150.000 Ft pénzjutalom a legjobb pályaművet benyújtó pályázónak.
 1 db 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a ProArt felajánlásában a legjobb szerzői jogi
témát feldolgozó pályaműnek.
 1 db 30.000 Ft értékű ajándékcsomag a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának felajánlásával.
További információ, a felkészülést segítő anyagok:
A pályázatra való felkészülést a Találd meg/ki/fel!- Facebook oldalon megjelenő napi posztok
és kvíz-kérdések folyamatosan segítik. További bővebb információ, és a szellemitulajdonvédelmi témák feldolgozásához segítséget nyújtó hasznos anyagok elérhetőek a hivatal honlapján:
http://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szellemitulajdon-vedelmikepzes/altalanos-es-kozepiskolas
A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdését a tanarszakospalyazat@hipo.gov.hu e-mail címen
várjuk.

A pályázat kiírásában és lebonyolításában együttműködő partnerek:
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