
კრეატიულობა და ინტელექტუალური საკუთრება საქართველოს სკოლებში  

მასწავლებელთა ტრენინგის მასალა

მოდული 1. ინტელექტუალური საკუთრების 
საფუძვლები 



მასწავლებლები და ინტელექტუალური საკუთრება 



მოსწავლეები და ინტელექტუალური საკუთრება 

✓ კრეატიულობის სწავლა შესაძლებელია; 

✓ ვისწავლოთ, როგორ ვაქციოთ იდეები მოქმედებად; 

✓ გავაცნობიეროთ საკუთარი ქმნილების ღირებულება; 

✓ ამის გაცნობიერება გვიჩენს პატივისცემას სხვების 
ქმნილებათა მიმართ. 



რატომ?

ვინ?

რა?

როდის?

სად?

როგორ?



• რა არის ინტელექტუალური საკუთრება? 

• რა შუაშია ის იმასთან, რასაც ვასწავლი? 

• რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ჩემი მოსწავლეებისთვის? 

• რა უნდა იცოდნენ ჩემმა მოსწავლეებმა ინტელექტუალური 
საკუთრების შესახებ? 

• როგორ განვავითარო მოსწავლეთა კრეატიულობა 
ინტელექტუალური საკუთრების საკითხებზე მუშაობის გზით? 

• როგორ დავუკავშირო ინტელექტუალური საკუთრების ცნებები 
ჩემი საგნის სწავლებას? 

• როგორ ვასწავლო ინტელექტუალური საკუთრების საკითხები, 
თუ დამატებითი მასალის გავლის დრო არ მაქვს?  
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მასწავლებლები და ინტელექტუალური საკუთრება



ინტელექტუალური საკუთრება განათლებაში
მასწავლებელთა ტრენინგი 

სამი 

მოდული 

ინტელექტუალური 
საკუთრების 
საფუძვლები

21-ე საუკუნის 
კომპეტენციები 

სასწავლო მასალა 



ვორქშოფები

განმარტება 

გაცნობიერება 

შთაგონება

• მოდული 1 

• მოდული 2 

• მოდული 3 



მოდული 1. ინტელექტუალური საკუთრების საფუძვლები 

შესავალი ინტელექტუალურ საკუთრებაში 

ინტელექტუალური საკუთრება პრაქტიკაში

ინტელექტუალური საკუთრება სკოლაში 



ინტელექტუალური 
საკუთრება იცავს ...

რა არის ინტელექტუალური საკუთრება? 



რატომ? 

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის 
დანიშნულება



რამდენად საერთაშორისოა ინტელექტუალური საკუთრება? 



ინტელექტუალური საკუთრების რა სახის უფლებები არსებობს? 



რაზე ვრცელდება ეს უფლებები? 

წარმოიდგინე . . . 



რაზე ვრცელდება ეს უფლებები? 

ინტელექტუალური 
საკუთრების 
უფლებები 

რაზე ვრცელდება? 

სასაქონლო 
ნიშნები 

დიზაინი

საავტორო 
უფლებები 

პატენტები 



რაზე ვრცელდება? 

IP უფლებები რა არის ამ უფლებით დაცული? 

სასაქონლო 
ნიშანი

თქვენი სახელი, თქვენი სხეულის 
ნაწილების სახელები (თავი, ხელები, 
ფეხები, თირკმელები და ა.შ.)

დიზაინი თქვენი გარეგნობა და აღნაგობა

საავტორო 
უფლებები

თქვენი ტვინი და მისი ფუნქციები

პატენტი
თქვენი სხეულის ყველა ტექნიკური 
ფუნქცია, მაგალითად, კუნთების,  
მყესებისა და ძვლების 



პატენტები 

სიახლე 

საგამომგონებლო 
დონე

სამრეწველო 
გამოყენებადობა



ესაა განმასხვავებელი ნიშანი, რომლის ფუნქციაა, განასხვავოს ერთი 
საწარმოს საქონელი და მომსახურება მისი კონკურენტი საწარმოს 
საქონლისა და მომსახურებისგან. 

სასაქონლო ნიშნები



სასაქონლო ნიშნები

i’m lovin’ it

Think different.

JUST DO IT



სასაქონლო ნიშნები



იყოს მარტივი, ზუსტი, ადვილად აღქმადი და ობიექტური

იყოს განმასხვავებელი ხასიათის

შეცდომაში არ შეიყვანოს საზოგადოება

არ იყოს დაკავებული ანუ იყოს ხელმისაწვდომი 

ვრცელდებოდეს საქონლის და/ან მომსახურების გარკვეულ 
ჩამონათვალზე

აუცილებელია, რომ სასაქონლო  ნიშანი ...



დიზაინი



დიზაინი – დაცვის პირობები



საავტორო უფლებები



საავტორო უფლებები







გმადლობთ!


