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KAKO DRUŽBA UPORABLJA IN ZLORABLJA ŽIVALI 

UČNI SCENARIJ 3R 

Avtor/-ji 

Ismail Ali Gago in Jonathan González Viñas 

Povzetek 

V tem učnem scenariju se bodo dijaki seznanili z različnimi načini »uporabe in zlorabe« živali 

v naših družbah. Primeri vključujejo uporabo živali za proizvodnjo hrane in oblačil, za verske 

in kulturne tradicije, razvedrilo, terapijo s hišnimi ljubljenčki itd. Cilj tega učnega scenarija je, 

da učenci obogatijo svoje znanje in urijo različne učne spretnosti. 

Ključni elementi 

Ključni elementi Predlogi 

Predmeti Biologija, matematika, znanstvena vzgoja, etika, ekologija  

Tema Dobro počutje živali – Živali v družbi  

Starost učencev 15 – 17 let 

Čas za pripravo Avtorji tega učnega scenarija za pripravo učiteljev predvidevajo dva 
tedna. 

Čas za poučevanje Predvideni čas uporabe tega učnega scenarija v razredu je pet 
šolskih ur po 55 minut. Ta učni scenarij se lahko izvaja z metodo 
projektnega učenja.  

Učni pripomočki 
na spletu 

• Googlovi dokumenti (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtualne učilnice  

• Spletna učilnica Moodle (https://moodle.org/) 

• Virtualni oblaki (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Preglednice 

• Urejevalniki besedil 

• Avtorska orodja (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Orodja za predstavitve 

Učno pripomočki v 
učilnici 

Prenosni računalniki, mobilni telefoni, tablice, projektorji 

Uporabljeni viri Bistveni del tega učnega scenarija je, da se učenci seznanijo z 
metodami anketiranja. V ta namen lahko učitelji z uporabo spletnih 
orodij in obrazcev pripravijo vprašanja, s katerimi lahko izvedejo 
anketo o uporabi živali. Primeri takih vprašalnikov vključujejo: 

• Googlovi obrazci: https://www.google.com/forms/about/  

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

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

Za izvedbo ankete lahko učitelji uporabijo vprašanja iz Priloge 1. 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
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Ključni elementi Predlogi 

Drugi viri 

Evropska agencija za varnost hrane 

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

Navade potrošnikov EU glede ribiških proizvodov in proizvodov 
iz akvakulture 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (PDF dostopen na spletu) 

Varnost hrane v EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(PDF dostopen na spletu) 

Odnos študentov do dobrega počutja in pravic živali v Evropi in 
Aziji 

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

Odnos državljanov EU do dobrega počutja živali 

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

Odnos Evropejcev do dobrega počutja živali 

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

Poročilo o hišnih ljubljenčkih iz leta 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Trajnostni lov in Natura 2000 

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

Rubrika ustvarjalna vrednost (najdete jo na spletni povezavi Google 
Drive) 

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

 

 

Licence 

© Europska unija, 2020 

 Priznanje avtorstva (CC BY 4.0) 

Politiko Evropske komisije glede ponovne uporabe dokumentov uveljavlja Sklep Komisije 

2011/833/EU z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov (UL L 330, 14.12.2011, 

str. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

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
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
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Če ni določeno drugače, je ponovna uporaba tega dokumenta dovoljena pod licenco Creative 

Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To pomeni, da je ponovna uporaba dovoljena 

pod pogojem, da se navede ustrezno priznanje avtorstva in morebitne spremembe. 

Za kakršno koli uporabo ali reprodukcijo elementov, ki niso v lasti EU, bo morda treba za 

dovoljenje zaprositi neposredno zadevne imetnike pravic. 

Cilji učnega scenarija 

• Prepoznati pogoste načine uporabe živali v naši družbi. 

• Zbrati različna mnenja učencev. 

• Razvoj kritičnega razmišljanje o tej temi. 

Trendi 

• Projektno učenje (PBL) 

• Sodelovalno učenje 

• Obrnjena učilnica 

• Izobraževanje STEM 

• Izobraževanje na prostem 

• Mobilno učenje 

• Prosto dostopno izobraževanje 

• Prinesite svoje naprave – Bring Your Own Device (BYOD) 

• Učenje s pomočjo družbenih omrežij 

• Učna gradiva 

• Vzajemno učenje 

Veščine za 21. stoletje 

• Ustvarjalnost in inovativnost 

• Kritično razmišljanje in reševanje težav 

• Komunikacija 

• Sodelovanje 

• Pismenost na področju IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) 

• Socialne in medkulturne veščine 

Učni načrt 

Ime 
dejavnosti 

Postopek Čas 

Anketa Učitelji predstavijo in razložijo namen ankete. 

Lahko se odločijo, da bodo uporabili vprašanja iz Priloge 1 in 
pripravili anketni vprašalnik s pomočjo aplikacije EU Survey, 
Googlovih obrazcev ali katerega koli drugega orodja ali pa anketo 
natisnejo in razdelijo. 

Učitelji lahko kopirajo vprašanja iz tega obrazca (ki so tudi v Prilogi 
1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Ime 
dejavnosti 

Postopek Čas 

Rezultati in 
združevanj
e v 
skupine 

Po izvedbi anket učitelji predstavijo rezultate in določijo različne 
vloge ter utemeljijo razvrstitev učencev v skupine na različnih 
ključnih področjih v dejavnostih, ki bodo sledile. Teme, o katerih se 
bo razpravljalo, so uporaba živali kot hišnih ljubljenčkov, za 
razvedrilo, za hrano, uporaba živali v procesu iskanja okoljskih 
rešitev ter uporaba živali v verskih in kulturnih tradicijah (15´). 

Dijaki bodo razdeljeni v skupine po štiri ali pet (odvisno od skupnega 
števila učencev) in vsaka od njih bo imela svojo vlogo. 

Različne vloge so: 

• Vodenje učnega dnevnika: imenovani dijak je odgovoren za 
delanje zapiskov, fotografiranje, snemanje in beleženje 
dejavnosti (v Googlovih dokumentih, urejevalnikih besedil ali 
blogih); je tudi predstavnik skupine. V zadnjih petih do desetih 
minutah šolske ure naj svojim sošolcem postavi naslednja 
vprašanja:  

o Kaj ste naredili? 

o Katera orodja ste uporabili? 

o S katerimi težavami ste se morali soočiti? 

o Koliko časa ste porabili? 

• Moderator: imenovani dijak je odgovoren za zaključno 
predstavitev skupine. Prispevati morajo vsi dijaki v skupini, 
moderator pa zbere vso gradivo in pripravi zaključno 
predstavitev skupine. 

• Raziskovalec: imenovani dijak je odgovoren za vire informacij, 
licence in avtorske pravice. 

• Kartograf: Imenovani učenec bo uporabil zemljevid (bodisi 
digitalni ali običajni zemljevid, ki omogoča dodajanje oznak ali 
pripenjanja lokacije), na katerem bo označil mesta, kjer so bile 
informacije najdene, zemljevid pa bo povezal z viri, ki so bili 
uporabljeni med poukom. Dijaki se odločijo, kakšno vlogo bo imel 
vsak od njih, nato pa razdelijo raziskovalno delo (10´). 

Ko zaključijo, učenci začnejo z raziskovanjem (85´). 

110’ 

Skupinska 
naloga 

 

Ko učenci zaključijo raziskavo o dodeljeni temi, pripravijo učni 
dnevnik (15´) in razpravljajo o njem (15′), se osredotočijo na pripravo 
predstavitve zemljevida, ki ga bodo delili z glavno skupino (25´). 

55’ 

Glavna 
skupina 

Različne skupine druga drugi predstavijo svoje predstavitve in 
zaključke (15´). 

Sledi razprava o različnih temah v glavni skupini, dijaki pa pripravijo 
zaključke, ki bodo objavljeni (20´). 

Različne dijake, ki so jim bile dodeljene različne naloge in 
pristojnosti, se združi v skupine, da pripravijo skupni učni dnevnik in 
predstavitev ter določijo lokacije na zemljevidu in zagotovijo, da se 
spoštuje vire in avtorske pravice (10´). 

Dijaki ponovno izpolnijo anketni vprašalnik in primerjajo rezultate s 
prvo anketo (10´). 

55’ 
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Ocenjevanje 

Kot primer navajamo sliko iz priročnika, ki ga lahko učitelji uporabijo, da z njim ocenijo svoje 

dijake: 

Kakovost 
informacij 

Brez odgovora 
(0 točk) 

Informacija ima 
malo ali nič 
skupnega z 
zastavljenim 
vprašanjem 
(1 točka) 

Informacija 
odgovarja na 
osrednja 
vprašanja, 
vendar ne navaja 
podrobnosti in/ali 
primerov  
(2 točki) 

Informacija 
odgovarja na 
osrednja 
vprašanja in 
vsebuje 1 do 
2 sekundarni 
zamisli in/ali 
primera 
(4 točke) 

Informacija 
je jasno 
povezana z 
glavno temo 
in vsebuje 
več 
sekundarnih 
zamisli in/ali 
idej  
(6 točk) 

Količina 
informacij 

Brez odgovora 
(0 točk) 

Ena ali več tem 
ni zajetih 
(1 točka) 

Zajete so vse 
teme in na 
večino vprašanj 
je bilo 
odgovorjeno v 
enem stavku 
(2 točki) 

Zajete so vse 
teme in na 
večino 
vprašanj je 
bilo 
odgovorjeno v 
vsaj dveh 
stavkih 
(4 točke) 

Zajete so 
vse teme in 
na vsa 
vprašanja je 
bilo 
odgovorjeno 
v vsaj dveh 
stavkih 
(6 točk) 

Izvedba Brez odgovora 
(0 točk) 

Veliko slovničnih 
in pravopisnih 
napak ali napak 
pri postavljanju 
ločil 
(1 točka) 

Nekaj slovničnih 
in pravopisnih 
napak ali napak 
pri postavljanju 
ločil 
(2 točki) 

Skoraj brez 
slovničnih in 
pravopisnih 
napak ali 
napak pri 
postavljanju 
ločil 
(3 točki) 

Povsem brez 
slovničnih in 
pravopisnih 
napak ali 
napak pri 
postavljanju 
ločil 
(4 točke) 

Jezik Mešanica 
(0 točk) 

Materni jezik 
(2 točki) 

Angleščina 
(4 točke) 

  
 

Povratne informacije dijakov in učiteljev po izvedbi učnega scenarija v pilotni fazi 
projekta 

Povratne informacije dijakov 

• Ta učni scenarij je bil zahtevnejši za učence, mlajše od 14 let, in manj zahteven za 

učence v srednjih in višjih šolah, vendar še vedno zahteven.  

• Dobro je, če se dijake seznani z razlogi za izvedbo ankete v razredu. Nato se nadaljuje 

s pripravo ankete. 

Opombe učiteljev 

• Glede na pestrost tem za razpravo in dejavnosti v učnem scenarij, pa tudi možnosti 

izvajanja scenarija z metodo projektnega učenja, lahko učitelji izbirajo med možnostjo, 

da se scenariju posvetijo nekaj zaporednih dni v tedni, ali pa vsaki dejavnosti namenijo 

določen čas med posameznim šolskim obdobjem. Prva učna ura je lahko na primer 

namenjena anketi in njeni uporabi ter preizkušanju različnih orodij. Nato lahko učitelji 

dijakom predstavijo različne teme (živali v družbi, kulturi, za razvedrilo) in improvizirajo 

s prilagajanjem vsebine in dejavnosti (osredotočijo se na primer na etiko in nato 

dodelijo dejavnosti na temo etike lova in najnovejših uredb). 

• Upoštevajte, da imajo lahko učna gradiva učnega scenarija močan vpliv na dijake. 

Učiteljem svetujemo, da jih prilagodijo glede na starost in predhodno znanje učencev. 
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• Poleg tega upoštevajte, da lahko teme učnega scenarija v razredu sprožijo zanimivo, 

vendar burno razpravo. Za vsako dejavnost, vključno z razpravo, namenite določen 

čas, da bo izvedba popolna in smiselna. 

• Ta učni scenarij se lahko izvaja interdisciplinarno v sklopu predmetov, kot so biologija, 

anatomija, etika, filozofija in okoljske vede. 

• Učiteljem priporočamo, da pripravijo vprašanja za vse obravnavane teme (gradivo 

najdete v Prilogi 2). 

• Učitelji so lahko proaktivni pri iskanju in uvajanju dodatnih virov o tej temi (npr. 

Unescova listina o pravicah živali: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

O projektu 3R 

Ta učni scenarij je nastal v okviru projekta 3R. Projekt 3R pripravlja učne dejavnosti za srednje 

šole, ki uvaja načela 3R (angl. replacement, reduction and refinement) – stremljenje k 

zamenjavi, zmanjšanju in izboljšanju uporabe živali za znanstvene namene. Dijaki bodo z 

raziskovanjem tem, kot so etika v znanosti, kako Evropska unija varuje dobro počutje 

laboratorijskih živali in katera visokotehnološka orodja brez uporabe živali so na voljo kot 

alternativa, razvijali kritično razmišljanje in naravoslovno pismenost. Učne dejavnosti so 

učiteljem na voljo v sklopu množičnih odprtih spletnih tečajev (MOOC), ki jih organizira 

European Schoolnet Academy. 

Projekt 3R je financiralo Skupno raziskovalno središče Evropske komisije v okviru pilotnega 

projekta Evropskega parlamenta. Ta dokument je pripravil European Schoolnet (mreža 34 

evropskih ministrstev za izobraževanje, katere cilj je spodbujati inovacije pri poučevanju in 

učenju) v sodelovanju z ECORYS (mednarodno podjetje za raziskave, svetovanje in 

upravljanje) in SYRCLE (središče za sistematično pregledovanje poskusov, ki zahtevajo 

laboratorijske živali).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Anketni vprašalnik o različnih temah v zvezi z uporabo in zlorabo živali v družbi. Vprašanja 
in možne odgovore lahko prilagodite glede na to, kako boste organizirali izvedbo ankete.  

 

Splošne informacije 

*Ime in priimek 

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

 

*Starost 

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

 

* Ime šole (če je potrebno) 

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

 

*Raven izobraževanja (če je potrebno, lahko ta podatek nadomestite z razredno stopnjo) 

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

 

Drugo, navedite 

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

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

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

 

Hišni ljubljenčki 

A*Ali imaš hišnega ljubljenčka? 

  Da 

  Ne 

 

Kakšnega hišnega ljubljenčka imaš? 

  Psa 

  Mačko 

  Ptiča 

  Konja 

  Male živali 

  Ribe 
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  Drugo 

 

Tukaj napišite vse druge vrste hišnih ljubljenčkov 

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

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

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

 

* Ali po tvojem mnenju humaniziramo hišne ljubljenčke? 

 Da 

 Ne 

 

* Ali menite, da ljudje, ki imajo hišne ljubljenčke, povečujejo tveganje za prenos 

nalezljivih bolezni? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

* Kako lahko hišni ljubljenčki izboljšajo naše vedenje? 

 Izboljšujejo odgovornost  

 Izboljšujejo ocene 

 Izboljšujejo čustveno inteligenco  

 Izboljšujejo socialne veščine 

 Izboljšujejo športne spretnosti  

 Ne izboljšujejo ničesar  

 Ne vem 

 

*Ali poznaš kakšen projekt, ki uporablja živali za pomoč invalidom? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/-a z da, tukaj opiši projekt. 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Živali za razvedrilo 

*Ali se strinjaš z uporabo živali za razvedrilo? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

*Ali po tvojem mnenju živali, ki jih uporabljajo za razvedrilo, trpijo? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

*Ali je trenutna uporaba živalskih vrtov dober način za zaščito in reševanje živali? 

 Da 

 Ne 

 Drugo 

 

Tukaj napiši svoj odgovor 

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

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

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

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

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

 

*Ali je lov šport? 

 Da 

 Ne 

 

*Ali je lov nujno potrebna dejavnost? 

 Da 
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 Ne 

 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/-a z da, tukaj utemelji svoj odgovor. 

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

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

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

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

 

*Ali menite, da živali v cirkusih trpijo? 

 Da, vedno 

 Da, ampak samo divje živali, kot na primer levi ali sloni 

 Ne, vendar včasih ne živijo v dobrih razmerah 

 Ne 

 

*Ali menite, da so živalski vrtovi ali akvariji potrebni, ali jih morda lahko nadomestijo 

virtualne tehnologije? 

 Da, virtualne tehnologije niso enake 

 Da, vendar le za zaščito prostoživečih vrst, ki so zelo ogrožene, ali za reševanje živali 

pred nezakonitim lovom. 

 Ne, s sedanjo tehnologijo niso potrebni 

 

*Ali poznaš kakšno tradicijo uporabe živali v sklopu ljudskih praznikov ali lokalnih 

praznovanj? 

 Da 

 Ne 

 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/-a z da, jo tukaj opiši. 

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

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

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

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

………………………………………….......................................................................................... 
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*Ali meniš, da nekatere živalske vrste preživijo, ker jih človek uporablja pri svojih 

dejavnostih? 

 Da 

 Ne 

 

Živali in okolje 

*Ali lahko živali spremenijo naše okolje? 

 Da 

 Ne 

 

*Ali je mogoče, da pretirana raba rejnih živali prispeva k podnebnim spremembam? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

*Tukaj napiši svojo utemeljitev 

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

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

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

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

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

 

*Ali poznaš kakšen obstoječi vir energije živalskega izvora? 

 Da 

 Ne 

 

Živali in vera 

*Ali poznaš kakšno versko tradicijo, ki vključuje živali? 

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

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

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

 

Če si na prejšnje vprašanje odgovoril/-a z da, jo tukaj opiši. 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

Vzreja živali za prehrano 

*Ali moramo jesti hrano živalskega izvora? 

 Da 

 Ne 

 

*Ali ljudje pretirano uporabljamo živali za hrano? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

*Ali ljudje redimo več živali, kot jih potrebujemo? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

Zahvaljujemo se ti za sodelovanje! 

 

 

Prevod je pripravil Scientix, ki ga financira program Evropske unije za raziskave in inovacije 

H2020 – projekt Scientix 4 (sporazum o dodelitvi sredstev št. 101000063), koordinira pa ga 

European Schoolnet (EUN). Za vsebino tega dokumenta je odgovoren izključno organizator 

in ne izraža mnenja Evropske komisije (EK), ki ni odgovorna za kakršno koli uporabo 

informacij iz tega dokumenta. 

 


