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GIZARTEAK ANIMALIAK NOLA ERABILTZEN 
DITUEN ETA HORIETAZ NOLA ABUSATZEN DUEN 

«THE 3RS» IKASKUNTZA-EGOERA 

Autorea(k) 

Ismail Ali Gago eta Jonathan González Viñas 

Laburpena 

Ikaskuntza-egoera horretan, animaliak gure gizarteetan «erabiltzeko eta abusatzeko» 

moduez jabetuko dira ikasleak. Biltzen diren adibideen artean, hauek aurki ditzakegu: 

animaliak erabiltzea elikagaiak eta arropa ekoizteko, erlijio- eta kultura-tradizioetarako, 

entretenimendurako, maskoten terapiarako eta abarretarako. Ikastaro honen helburua 

ikasleek beren ezagutzak zabaltzea eta ikasteko gaitasun desberdinak erabiltzea da. 

Funtsezko elementuak 

Funtsezko 
elementuak 

Iradokizunak 

Irakasgaia Biologia, matematika, kultura zientifikoa, etika, ingurumen-zientziak 

Gaia Animalien ongizatea - Animaliak gizartean 

Ikasleen adina 15-17 urte 

Prestatze-denbora Ikaskuntza-egoera honen sortzaileek irakasleak prestatzeko 
aurreikusitako denbora 2 astekoa da. 

Irakaskuntza-
denbora 

Ikasgelan ikaskuntza-egoera hau erabiltzeko 55 minutuko bost saio 
beharko direla aurreikusten da. Ikaskuntza-egoera hau Proiektuetan 
Oinarritutako Ikaskuntza metodoa erabiliz ezar daiteke. 

Lineako material 
didaktikoa 

• Google dokumentuak (https://www.google.com/docs/about/) 

• Ikasgela birtualak 

• Moodle-n oinarritutakoak (https://moodle.org/) 

• Hodei birtualak (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Kalkulu-orriak 

• Testu-prozesadoreak 

• Sortze-tresnak (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Aurkezpen-tresnak 

Lineaz kanpoko 
material didaktikoa 

Ordenagailu eramangarriak, telefono mugikorrak, tabletak, 
proiektagailuak 

Erabilitako 
baliabideak 

Ikasgai honen funtsezko atal bat ikasleei inkesta-metodoak 
aurkeztea da. Hori dela eta, lineako tresnak eta inprimakiak erabiliz, 
animaliei buruzko inkesta bat egiteko irakasleek erabil ditzaketen 
galderak lor daitezke. Hona hemen tresna horien adibide batzuk: 

• Google inprimakiak: https://www.google.com/forms/about/  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
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Funtsezko 
elementuak 

Iradokizunak 

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Inkesta egiteko orduan, irakasleek 1. eranskineko galderak erabil 
ditzakete. 

Beste baliabide batzuk: 

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritza 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

EBko kontsumo-ohiturak arrantzako eta akuikulturako 
produktuei dagokienez 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (lineako pdf dokumentua) 

Elikagaien segurtasuna EBn 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(lineako pdf dokumentua) 

Animalien ongizateari eta eskubideen inguruko ikasleen 
jarrerak Europan eta Asian 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Animalien ongizatearen inguruko EBko herritarren jarrerak 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Animalien ongizatearen inguruko europarren jarrerak 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

2015eko maskotei buruzko txostena 

http://petreport.petsathome.com/  

Ehiza jasangarria eta Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

VALUE sormenezko errubrika (ikusi Google Drive esteka) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

Lizentziak 

© Europar Batasuna, 2020 

 Atribuzioa CC BY 4.0 
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https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
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Batzordearen berrerabiltzeko politika Batzordearen 2011ko abenduaren 12ko 2011/833/EB 

Erabakiaren bidez aplikatzen da, Batzordearen dokumentuak berrerabiltzeari buruzkoa (OJ L 

330, 2011/12, 39. orr. – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Besterik adierazi ezean, dokumentu hau berrerabiltzeko baimena Creative Commons 4.0 

Nazioarteko Atribuzioa (CC BY 4.0) lizentziapean dago 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Horrek esan nahi du berrerabili daitekeela, 

baldin eta kreditu egokia ematen bada eta aldaketak adierazten badira. 

EBren jabetzakoak ez diren elementuak erabili edo erreproduzitzeko, baliteke eskubideen 

titularrei baimena zuzenean eskatu behar izatea. 

Ikasgaiaren helburua 

• Gizartean animaliak nola erabili ohi diren identifikatzea. 

• Ikasleen iritziak biltzea. 

• Gai honen inguruko pentsamendu kritikoa garatzea. 

Joerak 

• Proiektuetan oinarritutako ikaskuntza 

• Elkarlaneko ikaskuntza 

• Ikasgela iraulia 

• ZTIM ikaskuntza 

• Aire zabaleko hezkuntza 

• Ikaskuntza mugikorra 

• Kode irekiko ikaskuntza 

• Ekarri zure gailua (BYOD) 

• Ikaskuntza sare sozialetan 

• Material didaktikoa 

• Parekoen arteko ikaskuntza 

XXI. mendeko trebetasunak 

• Sormena eta berrikuntza 

• Pentsamendu kritikoa eta problemak ebaztea 

• Komunikazioa 

• Lankidetza 

• IKT (informazioaren eta komunikazioaren teknologiak) alfabetatzea 

• Trebetasun sozialak eta kulturartekoak 

Ikasgai-plana 

Jarduerare
n izena 

Prozedura Denb
ora 

Inkesta Irakasleek inkestaren helburua aurkeztu eta azalduko dute. 

Nahi izanez gero, 1. eranskineko galderak erabil ditzakete eta 
inkesta EU Survey, Google inprimakiak edo beste edozein tresna 
erabiliz sor dezakete, edo inkesta inprimatu eta banatu. 

Irakasleek formulario honetako galderak kopia ditzakete (1. 
eranskinean ere eskuragarri): 

55’ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Jarduerare
n izena 

Prozedura Denb
ora 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Emaitzak 
eta 
taldekatze
a 

Inkestak osatu ondoren, irakasleek emaitzak aurkeztuko dituzte, eta 
ondoren egingo diren jardueretan ikasleak funtsezko arloetan nola 
taldekatuko diren azalduko dute. Hurrengo gai hauek jorratuko dira: 
animaliak maskota gisa erabiltzea, animaliak entretenitzeko edo 
elikatzeko erabiltzea, ingurumen-irtenbideak bilatzeko prozesuan 
eta tradizio erlijioso eta kulturaletan animaliak erabiltzea (15'). 

Ikasleak lau edo bost laguneko taldetan banatuko dira (ikasle 
kopuruaren arabera) eta bakoitzak eginkizun ezberdin bat burutuko 
du. 

Hauek dira eginkizunak: 

• Ikasketa-egunkaria idaztea: izendatutako ikaslea arduratuko 
da oharrak hartzeaz, argazkiak edo bideoak egiteaz eta jarduera 
erregistratzeaz (Google dokumentuetan, testu-editorean edo 
blogean). Ikasle hori taldearen ordezkaria ere izango da. 
Eskolako azken bost-hamar minutuetan, hurrengo galderak egin 
beharko dizkie ikaskideei:  

o Zer egin duzu? 

o Zer tresna erabili dituzu? 

o Zer arazori egin diozu aurre? 

o Zenbat denbora eman duzu? 

• Aurkezlea: izendatutako ikaslea taldearen azken 
aurkezpenaren arduraduna izango da. Taldeko ikasle guztiek 
lagundu behar dute, eta aurkezleak material guztiak bildu eta 
taldearen azken aurkezpena egingo du. 

• Ikerlea: izendatutako ikaslea informazio iturrien, lizentzien eta 
egile eskubideen arduraduna izango da. 

• Mapa-bilatzailea: izendatutako ikasleak mapa bat erabiliko du 
(mapa digitala izan edo ez, baldin eta etiketak baditu edo 
kokalekuak ezartzeko aukera ematen badu), eta bertan 
informazioa non aurkitu den adieraziko du, mapa ikasgaian 
erabilitako baliabideekin lotuz. Ikasleek erabakiko dute bakoitzak 
zer eginkizun burutuko duen, eta, ondoren, ikerketa-lana 
banatuko dute (10'). 

Amaitzen dutenean, ikasleak ikerketarekin hasiko dira (85'). 

110’ 

Talde-lana 

 

Ikasleek gaiari buruzko ikerketa, ikaskuntza-egunkariaren 
prestaketa (15') eta horren inguruko eztabaida (15') amaitu ondoren, 
talde nagusiarekin partekatuko dituzten aurkezpena eta mapa 
prestatzen dira (25'). 

55’ 

Talde 
nagusia 

Taldeek beren aurkezpenak eta ondorioak aurkeztuko dituzte (15'). 

Ondoren, talde nagusian gaiei buruzko eztabaida egingo da, eta 
ikasleek gero argitaratuko diren ondorioak aterako dituzte (20'). 

Zeregin eta erantzukizun desberdinetarako izendatutako pertsonak 
taldekatuko dira, ikaskuntza-egunkari bat, aurkezpen bat eta mapa-

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Jarduerare
n izena 

Prozedura Denb
ora 

bilatzaile komun bat egiteko, eta autore-iturriak eta -eskubideak 
errespetatzen direla ziurtatuko dute (10'). 

Ikasleek berriz egingo dute inkesta, eta emaitzak lehenengo 
inkestakoekin konparatuko dituzte (10'). 

Ebaluazioa 

Hona hemen irakasleek ikasleak ebaluatzeko erabil dezaketen gidaren adibidea: 

Informazioaren 
kalitatea 

Erantzunik ez 
(0 puntu) 

Informazioak 
ez du zerikusi 
handirik 
planteatutako 
galderekin 
(Puntu 1) 

Informazioak 
galdera nagusiei 
erantzuten die, 
baina ez da 
xehetasunik 
eta/edo 
adibiderik 
ematen  
(2 puntu) 

Informazioak 
galdera nagusiei 
erantzuten die 
eta bigarren 
mailako 1-2 
ideia eta/edo 
adibide ematen 
dira 
(4 puntu) 

Informazioa gai 
nagusiarekin 
lotuta dago argi 
eta garbi, eta 
bigarren 
mailako zenbait 
ideia eta/edo 
adibide ematen 
dira  
(6 puntu) 

Informazio 
kopurua 

Erantzunik ez 
(0 puntu) 

Gai bat edo 
gehiago ez 
dira landu 
(Puntu 1) 

Gai guztiak 
landu dira eta 
galdera 
gehienak esaldi 
batean erantzun 
dira 
(2 puntu) 

Gai guztiak 
landu dira eta 
galdera 
gehienak 
gutxienez 2 
esalditan 
erantzun dira 
(4 puntu) 

Gai guztiak 
landu dira eta 
galdera guztiak 
gutxienez 2 
esalditan 
erantzun dira 
(6 puntu) 

Idazkera Erantzunik ez 
(0 puntu) 

Gramatika, 
ortografia edo 
puntuazio 
akats asko 
(Puntu 1) 

Gramatika, 
ortografia edo 
puntuazio akats 
batzuk 
(2 puntu) 

Ia gramatika, 
ortografia edo 
puntuazio 
akatsik gabe 
(3 puntu) 

Ez dago 
gramatika, 
ortografia edo 
puntuazio 
akatsik 
(4 puntu) 

Hizkuntza Nahasketa 
(0 puntu) 

Ama-hizkuntza 
(2 puntu) 

Ingelesa 
(4 puntu) 

  
 

Ikasle eta irakasleen iritzia, proiektuaren fase pilotuan ikaskuntza-egoera aplikatu 
ondoren 

Ikasleen iritzia 

• Ikaskuntza-egoera zailagoa izan da 14 urtetik beherako ikasleentzat, eta ez da hain 

zaila izan bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleentzat, baina, hala ere, erronka 

handia izan da.  

• Hobe da ikasleei azaltzea zergatik egiten den inkesta bat ikasgelan. Ondoren, sortu 

inkesta. 

Irakasleen oharrak 

• Ikaskuntza-egoerako eztabaida-gaiak eta jarduerak askotarikoak direnez, baina 

ikaskuntza-egoera proiektuetan oinarritutako ikaskuntza metodoaren bidez 

inplementatzeko aukera ere dagoenez, irakasleek hurrengo aukera hauek dituzte hori 

aplikatzeko orduan: zenbait ordu egun jarraietan astean zehar eskaintzea, edo 

jarduera bakoitzerako denbora zehatz bat erabiltzea seihilekoan. Adibidez, lehenengo 
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saioa inkestaren eta haren erabileren ingurukoa izan daiteke, eta hainbat tresna 

probatu daitezke. Ondoren, irakasleek gai desberdinak (animaliak gizartean, kulturan 

eta aisialdian) aurkez diezazkiekete ikasleei, eta inprobisatu, edukiak eta jarduerak 

egokituz (adibidez, etikari buruz hitz eginez eta, ondoren, ehizaren etikari eta berriki 

egindako erregulazioari buruzko jarduera bat proposatuz). 

• Kontuan izan ikasgelako materialak gogorrak izan daitezkeela. Irakasleei 

gomendatzen zaie materialak ikasleen adinaren eta aldez aurreko ezagutzen arabera 

egokitzeko. 

• Gainera, kontuan izan ikaskuntza-egoerako gaiek eztabaida interesgarri baina bizia 

eragin dezaketela ikasgelan. Eman denbora zehatz bat jarduera bakoitzari, eztabaida 

barne, inplementazioa osoa eta esanguratsua izan dadin. 

• Ikaskuntza-egoera diziplinarteko moduan aplika daiteke biologia, anatomia, etika, 

filosofia eta ingurumen-zientziak bezalako irakasgaien testuinguruan. 

• Irakasleei gomendatzen zaie landutako gai guztietarako galderak presta ditzatela 

(materiala 2. eranskinean dago eskuragarri). 

• Irakasleak proaktiboak izan daitezke gaiaren inguruko baliabide gehiago bilatzeko eta 

gehitzeko orduan (adibidez, UNESCOren Animalien Eskubideen Deklarazioa: 

http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

«The 3Rs» proiektuaren inguruko informazioa 

Ikaskuntza-egoera hau «The 3Rs» proiektuaren esparruan sortu da. «The 3Rs» proiektua 

bigarren hezkuntzako ikastetxeetarako ikaskuntza-jarduerak sortzen ari da, 3R-en printzipioak 

aplika ditzaten: animalien erabilera zientzian ordezkatzea, murriztea eta hobetzea 

(Replacement, Reduction and Refinement ingelesez). Ikasleek beren pentsaera kritikoa eta 

ezagutza zientifikoak garatuko dituzte, etika zientzian, Europar Batasunak laborategiko 

animalien ongizatea babesteko modua eta animaliak erabiltzen ez dituzten eskuragarri 

dauden goi-teknologiako tresnak aztertzen dituzten bitartean. Irakasleek ikaskuntza-jarduerak 

eskuragarri izango dituzte European Schoolnet Academy-k antolatutako online ikastaro 

masibo eta ireki (MOOC) batean. 

«The 3Rs» proiektua Europako Batzordeko Ikerketa Zentro Bateratuak finantzatu du, 

Europako Parlamentuaren proiektu pilotu baten esparruan. Dokumentu hau European 

Schoolnet-ek (Europako 34 Hezkuntza Ministerioko sarea, irakaskuntzan eta ikaskuntzan 

berrikuntzak sustatzea helburu duena) egin du, ECORYS enpresarekin (ikerketa, 

aholkularitza eta kudeaketa zerbitzuak eskaintzen dituen nazioarteko enpresa) eta SYRCLE 

zentroarekin (laborategiko animaliekin esperimentazioa sistematikoki berrikusteko zentroa) 

batera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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1. Eranskina  

Animalien erabilerarekin eta abusuarekin lotutako hainbat gairi buruzko inkesta. Galderak 
eta erantzuteko aukerak inkestaren antolaketaren arabera egokitu ditzakezu.  

 

Informazio orokorra 

*Izen-abizenak 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Adina 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Eskola (hala badagokio) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Eskolaren maila (ikasgelaren mailarekin ordezka daiteke) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informazio gehiago 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………….. 

 

Maskotei buruzko galderak 

*Maskotarik baduzu? 

 Bai 

  Ez 

 

Zer maskota mota duzu? 

  Txakurra 

  Katua 

  Txoria 

  Zaldia 

  Animalia txikiak 

  Arraina 
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  Beste bat 

 

Idatzi hemen beste edozein maskota mota 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Zure ustez, maskotak gizatiartzen ari gara? 

   Bai 

   Ez 

 

* Uste duzu maskotak dituzten pertsonek gaixotasun infekziosoak transmititzeko 

arriskua areagotzen dutela? 

 Bai 

 Ez 

 Ez dakit 

 

* Nola hobetu dezakete maskotek zure jarrera? 

 Erantzukizuna hobetu  

 Notak hobetu 

 Adimen emozionala hobetu 

 Trebetasun sozialak hobetu 

 Kirol-trebetasunak hobetu 

 Ez dute ezer hobetzen  

 Ez dakit 

 

* Ezagutzen duzu desgaituei laguntzeko animaliak erabiltzen dituen proiekturik? 

 Bai 

 Ez 

 Ez nago ziur 

 

Baietz erantzun baduzu, deskribatu hemen 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Animaliak eta aisia 

*Ados zaude animaliak aisiarako erabiltzearekin? 

 Bai 

 Ez 

 Ez nago ziur 

 

*Zure ustez, aisiarako erabiltzen diren animaliek sufritzen al dute? 

 Bai 

 Ez 

 Ez nago ziur 

 

*Zoologikoen egungo erabilera animaliak babesteko edo ikertzeko modu egokia al da? 

 Bai 

 Ez 

 Beste bat 

 

Idatzi hemen beste edozein erantzun 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Ehiza kirola al da? 

 Bai 

 Ez 

 

*Ehiza beharrezkoa al da? 

 Bai 
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 Ez 

 

Baietz erantzun baduzu, azaldu zergatik 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Zure ustez, zirkuko animaliek sufritzen al dute? 

 Bai, beti 

 Bai, baina animalia basatiak bakarrik, hala nola lehoiak edo elefanteak 

 Ez, baina batzuetan ez dira egoera onean bizi 

 Ez 

 

*Zure ustez, zoologikoak edo akuarioak beharrezkoak al dira, edo teknologia birtualek 

ordezka ditzakete? 

 Bai, teknologia birtualak ez dira gauza bera 

 Bai, baina soilik arrisku handian dauden basa-espezieak babesteko edo animaliak 

ezkutuko ehizatik erreskatatzeko 

 Ez, egungo teknologiarekin, ez dira beharrezkoak 

 

*Ezagutzen al duzu herriko jaietan edo ospakizunetan animaliak erabiltzeko tradiziorik? 

 Bai 

 Ez 

 

Baietz erantzun baduzu, deskribatu hemen. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Zure ustez, animalia-espezie batzuek bizirik irauten dute giza jardueretan erabiltzen 

direlako? 
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 Bai 

 Ez 

 

Animaliak eta ingurumena 

*Alda al dezakete animaliek ingurumena? 

 Bai 

 Ez 

 

*Baserriko animalien gehiegizko erabilerak eragin kaltegarria al du klima-aldaketan? 

 Bai 

 Ez 

 Ez dakit 

 

*Azaldu hemen zergatik 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Ezagutzen al duzu animalia-jatorriko egungo energia-iturririk? 

 Bai 

 Ez 

 

Animaliak eta erlijioa 

*Ezagutzen al duzu animaliak erabiltzen dituen erlijio-tradiziorik? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

 

Baietz erantzun baduzu, deskribatu hemen. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Elikatzeko animaliak 

*Animaliak jatea beharrezkoa al da? 

 Bai 

 Ez 

 

*Gizakiek gehiegi erabiltzen al dituzte animaliak elikatzeko? 

 Bai 

 Ez 

 Ez dakit 

 

*Gizakiak behar baino animalia gehiago hazten ari dira? 

 Bai 

 Ez 

 Ez nago ziur 

 

Eskerrik asko zure laguntzagatik! 

 

 

 

Itzulpena Scientix-ek egin du, Europako Batasuneko H2020 ikerketa eta berrikuntza 

programaren finantzazioarekin - Scientix 4 proiektua (101000063 zenbakiko diru-laguntza 

hitzarmena), European Schoolnet-ek (EUN) koordinatua. Dokumentu honen edukia 

antolatzailearen erantzukizun esklusiboa da, eta ez du Europako Batzordearen iritzia 

adierazten. Europako Batzordea ez da dokumentuan dagoen informazioaz egin daitekeen 

erabileraren erantzule. 

 


