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Ce slucajno še ne veš.

»e sluËajno πe ne veπ je projekt, ki
ga Tehniπki muzej Slovenije izvaja
s podporo Urada Evropske unije za
intelektualno lastnino (EUIPO).
Glavni namen in cilj projekta je ozaveπËanje mladih
o intelektualni lastnini, vpliv na ravnanje in vedenje
mladih ter njihovo vrednotenje in dojemanje
intelektualne lastnine, spoπtovanje avtorskih pravic in
prepoznavanje zlorab, πe posebej v digitalnem okolju,
ter spodbujanje kreativnosti in inovativnosti v praksi.

Povezovanje z uËnim naËrtom za O©
Zgodovina/6. razred: uËenci primerjajo razne izume
skozi zgodovino in sklepajo o njihovem vplivu na
spremembe v æivljenju ljudi.
Tehnika in tehnologija/6., 7., 8. razred: uËenci oblikujejo
in skicirajo idejo izdelka, jo predstavijo in utemeljijo,
izdelajo potrebno tehniËno-tehnoloπko dokumentacijo,
ga ovrednotijo in predstavijo ideje za izboljπanje.
Dræavljanska in domovinska vzgoja in etika/8. razred:
uËenci se seznanijo z ekonomskimi pravicami
dræavljanov Slovenije.
8. razred: uËenci spoznavajo vpliv izumov in doseækov
na æivljenje ljudi.
9. razred: uËenci spoznavajo prenos znanstvenih
doseækov v gospodarstvu.

Aktivnosti za osnovne in srednje πole
Ko ideja postane lastnina: Peter FlorjanËiË in
intelektualna lastnina«/tematsko vodenje po razstavi
O©/2, 3, S©

45 minut

Znanje brez meja«/tematsko vodenje po razstavi

Z razstavo o 14 znanstvenicah in znanstvenikih
æelimo mladim predstaviti, da je znanje brezmejno in
pomembno za nastajanje idej ter morebitnih inovacij.
O©/2, 3, S©

45 minut

Intelektualna lastnina«/predavanje in delavnica

Predstavitev Instituta Joæef Stefan ter Centra za
prenos tehnologij in inovacij ter predstavitev pojma
intelektualne lastnine v naπem vsakdanjiku. Na
delavnici bodo uËenci in dijaki v skupinah na primerih
ugibali za katere pravice intelektualne lastnine gre.
Najboljπa skupina bo nagrajena s simboliËno nagrado.
Moænost izvedbe:
1.−5. 10., 14.−19. 10.,13.−16. 11. in 27.−30. 11. 2018.
Prijave vsaj 14 dni pred izbranim terminom.
O©/3, S©

90 minut

Predstavitev Urada RS za intelektualno lastnino/
predavanje

Klemen Groπelj bo uËencem in dijakom na poljuden
naËin predstavil razliko med originalom in ponaredkom
ter zakaj je pomembno, da spoπtujemo avtorsko delo.
O©/3, S©

30-45 minut

Izrazi svojo idejo/delavnica
(nujno v kombinaciji s tematskim vodenjem po obËasni
razstavi 90 minut ali sploπnim vodenjem 135 minut)
UËenci in dijaki s pomoËjo kock izrazijo in predstavijo
svojo idejo. Navdih Ërpajo iz muzejskih zbirk ali obËasne
razstave, ki so si jih predhodno ogledali.
O©/3, S©

45 minut

Pri vsakem programu lahko prisostvuje razred πolarjev.
Prijave in dodatne informacije na: programi@tms.si,
01 750 66 72, 041 957 146.
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