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КАКО ОПШТЕСТВОТО ГИ УПОТРЕБУВА И 
ЗЛОУПОТРЕБУВА ЖИВОТНИТЕ 

СЦЕНАРИО ЗА УЧЕЊЕ ОД 3RS 

Автори 

Исмаил Али Гаго и Џонатан Гонсалес Вињас 

Резиме 

Во ова сценарио за учење, учениците ќе се запознаат со различните начини на кои 

животните се „употребуваат и злоупотребуваат“ во нашите општества. Дадени се 

примери за искористување на животните за производство на храна и облека, како дел 

од религиски и културни традиции, за забава, во терапија со домашни миленици, итн. 

Главната цел на овој курс е учениците да го збогатат своето знаење и да вежбаат 

различни вештини на учење. 

Клучни елементи 

Клучни елементи Предлози 

Предмет Биологија, Математика, Научна култура, Етика, Наука за животната 

средина  

Тема Благосостојба на животните - Животните во општеството  

Возраст на 

учениците 
15-17 години 

Време на 

подготовка 
Креаторите на ова Сценарио за учење проценуваат дека времето 

потребно за подготовка на наставниците е 2 недели. 

Време на 

подучување 
Проценетото време за реализација на ова Сценарио за учење во 

училницата е пет периоди од по 55 минути. Сценариото за учење 

може да се реализира преку методот на учење засновано на проект.  

Онлајн материјали 

за подучување 
• Google Documents (https://www.google.com/docs/about/) 

• Виртуелни училници  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Виртуелни облаци (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Програми за табеларна пресметка 

• Програми за обработка на текст 

• Алатки за креирање (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Алатки за презентирање 

Офлајн материјали 

за подучување 
Лаптопи, мобилни телефони, таблети, проектори 

Користени ресурси Суштински дел од оваа лекција е учениците да се запознаат со 

методите на спроведување анкета. За таа цел, преку онлајн алатки и 

формулари се доаѓа до прашањата кои наставниците може да ги 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Клучни елементи Предлози 

искористат за да спроведат анкета за искористувањето на животните. 

Примери за такви алатки се следниве: 

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

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

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

За спроведување на анкетата, наставниците може да се послужат со 

прашањата од Прилог 1. 

Други ресурси: 

Европска агенција за безбедност на храната 

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

Потрошувачките навики во ЕУ во однос на производите од 

рибарство и аквакултура 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-

11e9-81b4-01aa75ed71a1 (онлајн во pdf-формат) 

Безбедност на храната во ЕУ 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/

Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf (онлајн во 

pdf-формат) 

Ставови на учениците за благосостојбата и правата на 

животните во Европа и Азија 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes

_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Ставови на граѓаните на ЕУ за благосостојбата на животните 

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

Ставови на Европејците за благосостојбата на животните 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-

11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Извештај за домашни миленици 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Одржлив лов и Натура 2000 

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

.pdf  

Водич за евалуација на креативната вредност (видете ја врската 

на Google Drive) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyC

TM6491YYGw 

 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Лиценци 

© Европска Унија, 2020 година 

 Attribution CC BY 4.0 

Политиката на Комисијата за повторна употреба се спроведува со Одлуката бр. 

2011/833/ЕУ на Комисијата од 12 декември 2011 година за повторна употреба на 

документи на Комисијата (Сл. весник бр. L 330, 14.12.2011 год., стр. 39 – https://eur-

lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Освен во случај кога е наведено поинаку, повторната употреба на овој документ е 

одобрена согласно лиценцата Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Тоа значи дека се дозволува повторна 

употреба под услов да се наведе изворот и да се укаже на сите евентуални измени. 

За употреба или репродуцирање на елементи кои не се во сопственост на ЕУ, може ќе 

треба да се бара дозвола директно од носителите на тие авторски права. 

Цел на лекцијата 

• Да се идентификува за што најчесто се користат животните во нашето 

општество. 

• Да се соберат различни мислења од учениците. 

• Да се развие критичко размислување на темата. 

Трендови 

• Учење засновано на проекти 

• Учење преку соработка (колаборативно учење) 

• Превртена училница 

• Учење во областа на STEM (природни науки, технологија, инженерство и 

математика) 

• Настава во природа 

• Мобилно учење 

• Учење од отворени извори 

• Принцип на „донеси свој уред“ 

• Учење од социјалните медиуми 

• Материјали за учење 

• Врсничко учење 

Вештини на 21 век 

• Креативност и иновативност 

• Критичко размислување и решавање проблеми 

• Комуникација 

• Соработка 

• Писменост за ИКТ (информациска и комуникациска технологија) 

• Социјални и меѓукултурни вештини 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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План за час 

Име на 

активноста 
Постапка Време 

Анкета Наставниците ја претставуваат и ја објаснуваат целта на анкетата. 

Тие може да се послужат со прашањата од Прилог 1 и да изработат 

анкета со помош на EU Survey, Google Forms или која било друга 

алатка, или пак да ја отпечатат анкетата и да ја поделат. 

Наставниците може да ги копираат прашањата дадени во овој 

формулар (исто така, ги има во Прилог 1): 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnn

XNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 

мин. 

Резултати 

и поделба 

во групи 

По спроведувањето на анкетите, наставниците ги презентираат 

резултатите и ги појаснуваат различните улоги и поделбата на 

учениците во групи според различните клучни области на 

активностите што ќе следат. Теми за коишто ќе се дискутира се: 

чувањето на животните како домашни миленици, за забава , за храна, 

нивното искористување во изнаоѓање еколошки решенија, како и 

користењето во религиски и културни обреди (15 мин.). 

Учениците ќе бидат поделени во групи од по четворица или петмина 

(во зависност од вкупниот број ученици) и секој од нив ќе има 

различна улога. 

Различните улоги се следниве: 

• Водење на дневник за учење: ученикот на кој му е доделена 

оваа улога ќе биде одговорен за правење прибелешки, слики или 

видеозаписи и евидентирање на активноста (во Google Docs, 

уредувач на текст или блог); тој/таа ќе биде и претставник на 

групата. Во последните пет-десет минути од часот, тој/таа треба 

да им ги постави на своите соученици следниве прашања:  

o Што направивте? 

o Кои алатки ги користевте? 

o Со какви проблеми се соочивте? 

o Колку време ви беше потребно? 

• Презентер: ученикот на кој му е доделена оваа улога е задолжен 

за конечната презентација на групата. Сите ученици во групата 

треба да дадат свој придонес, а презентерот ќе ги собере сите 

материјали и ќе ја одржи конечната презентација на групата. 

• Истражувач: Ученикот на кој му е доделена оваа улога е 

задолжен за изворите на информации, за лиценците и за 

авторските права. 

• Локатор на мапа: Ученикот на кој му е доделена оваа улога ќе 

користи мапа (сеедно дали дигитална или печатена, но под услов 

да може да се ставаат ознаки за локација) и на неа ќе ги означува 

местата каде информациите биле најдени, поврзувајќи ја мапата 

со ресурсите користени за време на часот. Учениците одлучуваат 

кој каква улога ќе има, а потоа ја распределуваат истражувачката 

работа (10 мин.). 

Кога ќе завршат со тоа, започнуваат со истражувањето (85 мин.). 

110 

мин. 

Задача во Откако учениците ќе завршат со истражување на дадената тема, 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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Име на 

активноста 
Постапка Време 

група 

 

подготовка на дневникот за учење (15 мин.) и дискусија (15 мин.), 

треба да се фокусираат на изработка на презентацијата и на мапата 

кои ќе бидат споделени со целиот клас (25 мин.). 

мин. 

Цел клас Различните групи ги даваат своите презентации и заклучоци пред 

целиот клас (15 мин.). 

Потоа следи дебата во рамки на класот за различните теми и 

учениците ги извлекуваат заклучоците што треба да се објават (20 

мин.). 

Различните ученици на кои им беа доделени различни задачи и 

одговорности се здружуваат во групи за да изработат заеднички 

дневник за учење, заедничка презентација и заедничка мапа со 

локации и притоа внимаваат да се почитуваат изворите и авторските 

права (10 мин.). 

Учениците повторно ќе ја направат анкетата и ќе ги споредат 

резултатите со првата анкета (10 мин.). 

55 

мин. 

Оценување 

Овде како пример даваме слика од водич со кој наставниците може да се послужат за 

оценување на учениците: 

Квалитет на 
информациите 

Нема одговор 

(0 поени) 
Информацијата 
има мала или 
нема никаква 
поврзаност со 
поставените 
прашања 

(1 поен) 

Информацијата 
дава одговор на 
главните 
прашања, но не 
вклучува детали 
и/или примери  
(2 поена) 

Информацијата 
дава одговор 
на главните 
прашања и 
дава 1-2 
споредни идеи 
и/или примери 

(4 поена) 

Информацијата 
е очигледно 
поврзана со 
главната тема 
и дава повеќе 
споредни идеи 
и/или примери  
(6 поена) 

Квантитет на 
информациите 

Нема одговор 

(0 поени) 
Една или повеќе 
теми не се 
опфатени 

(1 поен) 

Сите теми се 
опфатени и 
повеќето 
прашања се 
одговорени во 1 
реченица 

(2 поена) 

Сите теми се 
опфатени и 
повеќето 
прашања се 
одговорени во 
најмалку 2 
реченици 

(4 поена) 

Сите теми се 
опфатени и 
сите прашања 
се одговорени 
во најмалку 2 
реченици 

(6 поена) 

Редакција Нема одговор 

(0 поени) 
Голем број 
граматички или 
правописни 
грешки 

(1 поен) 

Мал број 
граматички или 
правописни 
грешки 

(2 поена) 

Речиси да нема 
граматички 
или 
правописни 
грешки 

(3 поена) 

Нема 
граматички 
или 
правописни 
грешки 

(4 поена) 

Јазик Мешавина 

(0 поени) 
Мајчин јазик 

(2 поена) 
Англиски јазик 

(4 поена) 
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Повратни коментари од учениците и наставниците по реализацијата на 
Сценариото за учење за време на пилот-фазата од проектот 

Повратни коментари од учениците 

• Ова Сценарио за учење претставуваше поголем предизвик за учениците под 

14-годишна возраст, додека не беше толку тешко за учениците од средните 

училишта, иако и за нив беше предизвик.  

• Пожелно е на учениците да им се даде образложение зошто се спроведува 

анкета во класот. Потоа треба да се премине на изработка на анкета. 

Забелешки на наставниците 

• Со оглед на разновидноста на темите за дискусија и на активностите во 

Сценариото за учење, но и можноста за реализирање на сценариото преку 

методот на учење засновано на проект, наставниците може да изберат дали да 

ги одработат сите часови во текот на една недела или да ги распоредат во 

текот на едно полугодие. На пример, првата сесија би можела да се посвети на 

анкетата и нејзината примена и на испробување различни алатки. Потоа, 

наставниците може да ги запознаат учениците со различните теми (животните 

во општеството, културата, забавата) и да импровизираат со адаптирање на 

содржината и на активностите (на пример, се фокусираат на етиката и потоа 

задаваат активност за етиката на ловот и најновата регулатива). 

• Треба да имате предвид дека материјалите за Сценариото за учење може да 

се претешки. На наставниците им се препорачува да ги адаптираат на возраста 

и предзнаењата на нивните ученици. 

• Освен тоа, имајте на ум дека темите од ова Сценарио за учење би можеле да 

покренат интересна, но жестока дебата во класот. Предвидете соодветно 

време за секоја активност, вклучително и за дебатата, за реализацијата да 

биде целосна и да има смисла. 

• Ова Сценарио за учење може да се реализира на интердисциплинарен начин 

во контекст на предмети, какви што се биологија, анатомија, етика, филозофија 

и наука за животната средина. 

• На наставниците силно им се препорачува да подготват прашања за сите теми 

што ќе се дискутираат (материјали во Прилог 2). 

• Наставниците може да бидат проактивни во наоѓање и додавање повеќе 

ресурси за темата (на пр. Декларацијата на УНЕСКО за правата на животните: 

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

За проектот 3Rs 

Ова Сценарио за учење беше изработено во рамки на проектот 3Rs. Преку проектот 

3Rs се изработуваат активности за учење за средните училишта чија цел е 

запознавање со начелото на 3Rs - Replacement (Замена), Reduction (Намалување) и 

Refinement (Ублажување)1 на користењето животни во науката. Учениците ќе ги 

развијат своите вештини за критичко размислување и својата научна писменост преку 

истражување на теми од типот: етика во науката, како Европската Унија ја штити 

благосостојбата на лабораториските животни, и кои високотехнолошки неживотински 

алатки се достапни како алтернатива. Активностите за учење им се достапни на 

 
1 Белешка на преведувачот: Ублажување (Refinement) се однесува на методи со кои се 
намалуваат болката, страдањето, вознемиреноста или долготрајните последици кои може да 
ги имаат лабораториските животни и методи со кои се подобрува нивната благосостојба.  

http://www.esdaw.eu/unesco.html
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наставниците преку Масовен отворен онлајн курс (MOOC), организиран од European 

Schoolnet Academy. 

Проектот 3Rs е финансиран од Заедничкиот истражувачки центар на Европската 

комисија во рамки на пилот-проект на Европскиот парламент. Овој документ е 

изработен од European Schoolnet (мрежа од 34 европски министерства за образование 

која се стреми да промовира иновација во подучувањето и учењето), во соработка со 

ECORYS (меѓународна компанија за истражување, консултантски услуги и услуги за 

управување) и SYRCLE (Центар за систематска анализа за експериментирање со 

лабораториски животни).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Прилог 1  

Анкета на разни теми поврзани со употребата и злоупотребата на животните во 
општеството. Може да ги адаптирате прашањата и понудените одговори во зависност 
од тоа како ќе ја организирате анкетата.  

 

Општи информации 

*Име и презиме 

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

 

*Возраст 

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

 

* Име на училиштето (доколку е потребно) 

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

 

*Ниво на училишно образование (Доколку е потребно, може да се замени со 

информација за одделение/клас) 

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

 

Друго (наведете) 

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

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

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

 

За домашни миленици 

*Дали имаш домашен миленик? 

 Да 

  Не 

 

Каков домашен миленик имаш? 

  Куче 

  Мачка 

  Птица 

  Коњ 
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  Мали животни 

  Риби 

  Друго 

 

Наведи овде каков друг домашен миленик имаш 

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

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

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

 

* Според тебе, дали ги очовечуваме домашните миленици? 

   Да 

   Не 

 

* Дали сметаш дека луѓето кои чуваат домашни миленици го зголемуваат 

ризикот од пренос на инфективни заболувања? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

* Како домашните миленици може да ти го подобрат однесувањето? 

 Ти ја зголемуваат одговорноста  

 Ти ги подобруваат оценките 

 Ти ја подобруваат емоционалната интелигенција  

 Ти ги подобруваат социјалните вештини 

 Ти ги подобруваат спортските вештини  

 Не подобруваат ништо  

 Не знам 

 

*Дали знаеш некој проект каде се користат животни за да им помагаат на лица со 

попреченост? 

 Да 

 Не 

 Не сум сигурен/-на 
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Ако одговорот на прашањето е „Да“, дај опис во продолжение 

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

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

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

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

 

Животните и забавата 

*Дали се согласуваш да се користат животни за забава? 

 Да 

 Не 

 Не сум сигурен/-на 

 

*Според тебе, дали животните што се користат за забава страдаат? 

 Да 

 Не 

 Не сум сигурен/-на 

 

*Дали актуелниот концепт на зоолошки градини е добар начин да се заштитат 

или истражуваат животните? 

 Да 

 Не 

 Друго 

 

Напиши го овде кој било друг одговор 

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

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

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

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

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

 

*Дали ловот е спорт? 

 Да 

 Не 
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*Дали ловот како активност е неопходен? 

 Да 

 Не 

 

Ако твојот одговор е „Да“, објасни зошто 

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

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

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

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

 

*Дали сметаш дека животните во циркусите страдаат? 

 Да, секогаш 

 Да, но само дивите животни, како лавови или слонови 

 Не, но понекогаш не живеат во добри услови 

 Не 

 

*Дали сметаш дека зоолошките градини или аквариумите се неопходни, или 

можеби виртуелните технологии би можеле да ги заменат? 

 Да, неопходни се. Виртуелната технологија не може да ги замени 

 Да, неопходни се, но само за заштита на дивите видови кои се во висок ризик 

или за заштита на животните од криволов 

 Не, со моменталната технологија, тие не се неопходни 

 

*Дали знаеш некоја традиција на користење животни во народни прослави или 

локални обичаи? 

 Да 

 Не 

 

Ако одговорот е „Да“, дај опис во продолжение 

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

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

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

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

 

*Дали мислиш дека некои животински видови опстануваат затоа што се користат 

во човечки активности? 

 Да 

 Не 

 

Животните и животната средина 

*Дали животните можат да ја променат нашата животна средина? 

 Да 

 Не 

 

*Дали е возможно прекумерното одгледување добиток да придонесува за 

климатски промени? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

*Објасни зошто 

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

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

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

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

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

 

*Дали знаеш некој актуелен извор на енергија од животинско потекло? 

 Да 

 Не 

 

Животните и религијата 

*Дали знаеш некоја верска традиција во која се вклучени животни? 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Ако одговорот е „Да“, дај опис во продолжение 

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

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

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

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

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

 

Животни за храна 

*Дали е неопходно да се јадат животни? 

 Да 

 Не 

 

*Дали луѓето прекумерно ги користат животните за храна? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

*Дали луѓето одгледуваат повеќе животни отколку што ни е тоа потребно? 

 Да 

 Не 

 Не сум сигурен/-на 

 

Ти благодариме за соработката! 
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Преводот е извршен од страна на Scientix, финансиран од Програмата на Европската 

Унија за истражување и иновации „Хоризонт 2020“ – проект Scientix 4 (Договор за грант 

бр. 101000063), координиран од European Schoolnet (EUN). Содржината на овој 

документ е исклучиво одговорност на организаторот и таа не го одразува мислењето 

на Европската  комисија (ЕК), која не е одговорна за употребата на информациите 

содржани во овој документ. 

 


