
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικό ςεμινάριο Πνευματικι Ιδιοκτθςία και υγγενικά 
Δικαιώματα:  Εφαρμογι ςτθν εκπαίδευςθ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ» 

 
Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δ΄ Ακινασ  μζςω τθσ υπεφκυνθσ  Πολιτιςτικών 

κεμάτων και ςε ςυνεργαςία με τον Οργανιςμό Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ (ΟΠΙ) διοργανώνει ςεμινάριο 

ενθμζρωςθσ εκπαιδευτικών  ςτο κζατρο του 2ου ΓΕΛ Αλίμου Ελ. Βενιηζλου 4, ςτον Άλιμο, τθν Σρίτθ 4 

Φεβρουαρίου 2020 και ώρεσ 16.30-19.30.  

Το ςεμινάριο ζχει ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών τθσ περιφζρειασ Δ΄ Ακινασ ςχετικά με 

κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κακώσ και με τθ ςθμαςία του ζργου των δθμιουργών (ςυγγραφζων, 

εικαςτικών, φωτογράφων, μουςικοςυνκετών, δθμιουργών λογιςμικοφ, κλπ.) και των δικαιοφχων 

ςυγγενικών δικαιωμάτων (τραγουδιςτών, μουςικών, θκοποιών, εκδοτών, παραγωγών ταινιών και 

διςκογραφικών εταιρειών).  

Επιπλζον, κα ςυηθτθκοφν οι εφαρμογζσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ και κα παρουςιαςτεί υλικό για χριςθ μζςα ςτθν τάξθ. Θα ςυμμετάςχει με παρζμβαςθ 

δθμιουργόσ ι εκτελεςτισ καλλιτζχνθσ. 

Το ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
με τίτλο «Εκπαιδεφοντασ τουσ νζουσ και τουσ κακθγθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ 
και τθσ Κφπρου για τθν Πνευματικι Ιδιοκτθςία». Το πρόγραμμα είναι διακρατικό και χρθματοδοτοφμενο 
από το Γραφείο Διανοθτικισ Ιδιοκτθςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EUIPO). 

Το πρόγραμμα αυτό ζχει ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ εκπαιδευτικών και μακθτών τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ  ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και το ρόλο 
τθσ ωσ κακοριςτικοφ παράγοντα για τθν προώκθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και του πολιτιςμοφ. 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δράςεισ του ΟΠΙ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ είναι διακζςιμεσ ςτο 

www.copyrightschool.gr 

 

 

Ν. μφρνθ, 17/1/2020 

Αρ. Πρωτ.:  874 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Δ΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟ:   Όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ  
ΔΕ Δ΄Ακινασ  
 
 

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο υντονιςτών  4ου 

ΠΕΚΕ Ακινασ. 

2) ιβιτανίδειοσ Δθμόςια χολι     

Σεχνών και Επαγγελμάτων 

Σαχ. Δ/νςθ: υγγροφ 165 

Πλθροφορίεσ: Γιακουμάτου Σ. 

Σθλζφωνα: 213 16 17 348 

Σθλεομοιοτυπία:213 16 17 317 

Ιςτοςελίδα: http://politistika-d-ath.sch.gr 

Ηλεκτρ. Διεφκ.: tomeaspol@sch.gr 

http://www.copyrightschool.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

16:30 – 16:45 

Χαιρετιςμοί 

  

16:45 – 17:45 

- Πνευματικι Ιδιοκτθςία και Συγγενικά Δικαιώματα – Βαςικζσ αρχζσ / Εφαρμογζσ ςτθν εκπαίδευςθ 

και τισ νζεσ τεχνολογίεσ 

  

17:45 – 18:30 

- Εκπαιδεφοντασ τουσ νζουσ και τουσ κακθγθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Ελλάδασ 

και τθσ Κφπρου για τθν Πνευματικι Ιδιοκτθςία/Υλικό για χριςθ μζςα ςτθν τάξθ 

  

- Παρζμβαςθ δθμιουργοφ/ερμθνευτι καλλιτζχνθ 

 

18:30 – 19:30    

Συηιτθςθ 

 

Οδθγίεσ Τποβολισ Αιτιςεων  Εκπαιδευτικών 

 Το ςεμινάριο μπορεί να το παρακολουκιςει όποιοσ ενδιαφζρεται. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 

μποροφν να δθλώςουν ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο (μόνο θλεκτρονικά) ςυμπλθρώνοντασ τθ ςχετικι 

φόρμα που βρίςκεται ςτον υπερςφνδεςμο: http://bit.ly/copyright-D 

 (Συνιςτάται θ αντιγραφι και επικόλλθςθ του ςυνδζςμου ςτθ γραμμι διευκφνςεων του 

χρθςιμοποιοφμενου προγράμματοσ περιιγθςθσ (Edge, Mozilla, GoogleChrome,Opera κτλ). Η 

παρακολοφκθςθ είναι προαιρετικι και χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

Παρακαλοφνται πολφ οι Διευκυντζσ των Σχολείων να διαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ όλων 

των εκπαιδευτικών.  

 

 

       Ο  Διευκυντισ  Εκπ/ςθσ 

                        κ.α.α. 

                                                                                                   Ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ 

 

 

 

       Σωκράτθσ Καραγεώργθσ                                             
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