IP4Youth&Teachers
مورد تعليمي متعدد األغراض عن الملكية الفكرية

ما هو المقصود؟
 IP4Youth&Teachersأي “الملكية
الفكرية من أجل الشباب والمعلمين”
هي عبارة عن خدمة تتكون من:

•

•
•

•

 :IP4Youthوهي مواد تعليمية
مالئمة لسن الشباب تخص
الملكية الفكرية وتشمل دروساً
على شكل ألعاب؛
 :IP4Teachersوهو محتوى
تدريسي قابل للتكييف ودليل
للمعلمين؛
فرصة فريدة لكي يشارك
المعلمون في ندوة غير شبكية
مخصصة لوضع المناهج
الدراسية المتعلقة بالملكية
الفكرية وخطط استراتيجية
لمواجهة التحديات السياساتية؛
مجمع للمساهمات الطوعية
من وثائق السياسات القائمة في
مجال تعليم الملكية الفكرية،
فض ًال عن المواد التعليمية
المرتبطة بالملكية الفكرية والتي
تضعها الدول األعضاء في الويبو
من أجل الشباب.

تتناول
IP4Youth&Teachers
تعليم الملكية
الفكرية من منظور
تحفيز اإلبداع والروح
االبتكارية والتجارية
بالتركيز على المواهب
وإيجاد الحلول والعمل
الجماعي.

ّ
التعلم
وتنتهج دورة  IP4Youthأسلوب
باللعب فتزود الشباب بالمعارف الالزمة عن
قيمة الملكية الفكرية وسبل تسخيرها لفائدتهم
وفائدة مجتمعاتهم.

من هم المستهدفون من IP4Youth&Teachers؟
إن دورة  IP4Youthالمن َّ
ظمة عبر
اإلنترنت موجهة إلى التالميذ المتراوحة
أعمارهم بين  4سنوات و 17سنة،
وأما دورة التدريب IP4Teachers
والدليل التدريسي فهما موجهان إلى
أساتذة المدارس والقائمين على وضع
السياسات والمناهج الدراسية.

وللمشاركة في دورة التدريب
غير الشبكية ،يجب الحصول على
ترشيح من مكتب للملكية الفكرية
أو من وزارة التربية والتعليم
وإكمال المرحلة الشبكية من دورة
 IP4Teachersبنجاح.

 :IP4Youth&Teachersالغرض
المعلمين والمتعلمين على أول
الطريق لمعرفة ماهية الملكية الفكرية
بتحفيز الحوار بين المعلمين وواضعي
المناهج الدراسية ومكاتب الملكية
الفكرية.
إذ يجد العديد من الشباب حلوالً
للمشكالت اليومية عن طريق
مساهماتهم اإلبداعية واالبتكارية.

مضمون الدورتين
بالنسبة إلى التالميذ ،تشمل
دورة  IP4Youthألعاباً تعليمية
عن الموضوعات الثالثة الرئيسية
للملكية الفكرية وهي حق المؤلف
والبراءات والعالمات التجارية.
وبالنسبة إلى المعلمين ،تشمل
دورة IP4Teachersما يلي:
• نبذة عن التحديات القائمة في
مجال تعليم الملكية الفكرية؛
• دورة التعليم عن بعد العامة عن
الملكية الفكرية )(DL-101؛

• دليل عن كيفية تعليم االبتكار
واإلبداع عن طريق الملكية
الفكرية باستخدام ألعاب تفاعلية
َّ
المقدمة؛
والمحتويات التدريسية
• تكليف بوضع دروس
جديدة على أساس محتوى
 IP4Youth&Teachersأو تكييف
ذلك المحتوى أو إعداد دراسة
جدوى عن الخدمة لفائدة واضعي
السياسات؛
• استكمال المشاركين المختارين
لدورة التدريب غير الشبكية.

حق المؤلف

البراءات

العالمات التجارية

تحديد األهداف التعليمية من
درس حق المؤلف

تحديد األهداف التعليمية من
درس البراءات

تحديد األهداف التعليمية من
درس العالمات التجارية

تقديم محتويات درس حق
المؤلف

تقديم محتويات درس
البراءات

تقديم محتويات درس العالمات
التجارية

درس عن حق المؤلف على
شكل لعبة ( 30دقيقة)

درس عن البراءات على شكل
لعبة ( 30دقيقة)

درس عن العالمات التجارية على
شكل لعبة ( 30دقيقة)

أدوات المعلمين لدرس حق
المؤلف ( 180دقيقة)

أدوات المعلمين لدرس
البراءات ( 180دقيقة)

أدوات المعلمين لدرس العالمات
التجارية ( 180دقيقة)

دراسة حالة عن حق المؤلف
تخص كاتب روايات خيالية
ً
عاما ويقرأ رواياته
عمره 15
ماليين األشخاص من جميع
أنحاء العالم.

دراسة حالة عن البراءات تخص
مخترع رموز بريل للمكفوفين.

دراسة حالة عن العالمات التجارية
تخص شعار منظمة أطباء بال
حدود.

أنشطة للتالميذ عن حق
المؤلف

أنشطة للتالميذ عن البراءات

أنشطة للتالميذ عن العالمات
التجارية

تقييم درس حق المؤلف

تقييم درس البراءات

تقييم درس العالمات التجارية

مالحظات األساتذة

مالحظات األساتذة

مالحظات األساتذة

يمكن تكييف محتوى المواد التعليمية لخدمة
قدم على شكل
 IP4Youth&Teachersوالتي تُ َّ
ً
وفقا للفئة العمرية للمستفيدين والسياق
ألعاب
الوطني أو اإلقليمي.

نحصل على شهادة بعد
إتمام الدورة.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ()WIPO
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
الهاتف+41 22 338 91 11 :
الفاكس+41 22 733 54 28 :
لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب الويبو
( )WIPOالخارجيةُ ،يرجى زيارة الموقع التالي:
www.wipo.int/about-wipo/ar/offices

التسجيل في خدمة
IP4Youth&Teachers
يمكن التسجيل في خدمة
 IP4Youth&Teachersعبر الموقع
اإللكتروني لمركز الويبو للتعلم
اإللكترونيwelc.wipo.int :
للتواصل معنا:
IP4teachers@wipo.int
لمزيد من المعلومات:
www.wipo.int/academy/ar

