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КАКО ДРУШТВО КОРИСТИ И ЗЛОУПОТРЕБЉАВА 
ЖИВОТИЊЕ 

СЦЕНАРИО УЧЕЊА ПО ПРИНЦИПУ 3RS 

Аутор(и) 

Исмаил Али Гаго и Џонатан Гонзалес Вињас 

Резиме 

У овом сценарију учења, ученици ће постати свесни различитих начина на који се 

животиње „користе и злоупотребљавају” у нашим друштвима. Примери укључују 

коришћење животиња за производњу хране и одеће, за верске и културне традиције, у 

забави, у терапеутске сврхе итд. Циљ овог курса је да ученици обогате своје знање и 

вежбају различите вештине учења. 

Кључни елементи 

Кључни 
елементи 

Предлози 

Предмет Биологија, математика, научна култура, етика, наука о животној 
средини  

Тема Добробит животиња – животиње у друштву  

Узраст ученика 15-17 година 

Време за 
припрему 

Предвиђено време које креатори овог сценарија учења издвајају 
за припрему наставника је 2 недеље. 

Време за 
извођење наставе 

Процењено време за коришћење овог сценарија учења у 
учионици је пет периода од по 55 минута. Овај сценарио учења 
се може применити коришћењем методе учења заснованог на 
пројекту.  

Онлајн наставни 
материјал 

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

• Виртуелна учионица  

• Засновано на Мoodle-у (https://moodle.org/) 

• Виртуелни облаци (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Табеле 

• Софтвери за обраду текста 

• Ауторски алати (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Алати за презентацију 

Офлајн наставни 
материјал 

Лаптоп, мобилни телефон, таблет, пројектор 

Коришћени 
ресурси 

Суштински део ове лекције је да се ученици упознају са 
методама анкетирања. Из тог разлога, коришћењем онлајн 
алата и образаца долази се до питања која наставници могу 

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

Предлози 

користити за спровођење анкете о коришћењу животиња. 
Примери таквих алата укључују: 

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

• EУ анкета: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

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

За спровођење анкете наставници могу користити питања која 
се налазе у Додатку 

Oстали ресурси 

Европска агенција за безбедност хране 

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

Навике потрошача ЕУ у вези са производима рибарства и 
аквакултуре 

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

11e9-81b4-01aa75ed71a1 (oнлајн pdf) 

Безбедност хране у ЕУ 

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

Ставови ученика о добробити и правима животиња у 
Европи и Азији 

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

Ставови грађана ЕУ према добробити животиња 

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

Ставови Европљана према добробити животиња 

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

Извештај о кућним љубимцима за 2015. годину 

http://petreport.petsathome.com/  

Одрживи лов и Натура 2000. 

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

Рубрика вредности огласа (погледајте везу на Google 
диску) 

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

 

 

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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Лиценце 

© Eвропска унија, 2020. 

 Attribution CC BY 4.0 

Политика Комисије о поновној употреби спроводи се Одлуком Комисије 2011/833/ЕУ од 

12. децембра 2011. о поновној употреби докумената Комисије (OJ L 330, 14.12.2011, стр. 

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

Осим ако није другачије назначено, поновна употреба овог документа је дозвољена под 

јавном лиценцом Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). То значи да је поновна употреба 

дозвољена, под условом да је дата одговарајућа дозвола и да су све промене 

назначене. 

За било какву употребу или репродукцију елемената који нису у власништву ЕУ, можда 

ће бити потребно тражити дозволу директно од одговарајућих носилаца права. 

Циљ лекције 

• Идентификовати уобичајене употребе животиња у нашем друштву. 

• Прикупити различита мишљења међу ученицима. 

• Развијати способност критичког размишљања о овој теми. 

Трендови 

• Учење засновано на пројекту 

• Колаборативно учење 

• Преокренута учионица 

• STEM учење 

• Образовање на отвореном 

• Мобилно учење 

• Учење из отворених извора 

• BYOD 

• Учење путем друштвених медија 

• Материјали за учење 

• Вршњачко учење 

Вештине потребне за 21. век 

• Креативност и иновативност 

• Критичко размишљање и решавање проблема 

• Комуникација 

• Сарадња 

• ИКТ (информационе и комуникационе технологије) писменост 

• Друштвене и међукултуралне вештине 

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

Назив 
активности 

Ток Време 

Анкета Наставници представљају и објашњавају циљ анкете. 

Они би могли да одлуче да користе питања која се налазе у 
Додатку 1 и да креирају анкету користећи ЕУ анкету, Google 
образац или било који други алат, или да одштампају и 
дистрибуирају анкету. 

Наставници могу копирати питања која се налазе у овом 
обрасцу (такође се налази у Анексу 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7K
TcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Резултати 
и 
груписање 

Након спровођења анкета, наставници представљају 
резултате и објашњавају различите улоге и груписање 
ученика у различитим кључним областима у активностима 
које ће уследити. Теме о којима ће се разговарати су употреба 
животиња као кућних љубимаца, у забави, за исхрану, 
употреба животиња у процесу проналажења еколошких 
решења и употреба животиња у верским и културним 
традицијама (15´). 

Ученици ће бити подељени у групе од по четворо или петоро 
(зависи од укупног броја ученика) и свака група ће имати 
различиту улогу. 

Различите улоге су: 

• Вођење дневника учења: одабрани ученик је одговоран 
за прављење белешки, слика или видео-записа и 
документовање активности (у Google документима, 
уређивачу текста или блоговима); биће и представник 
групе. У последњих пет-десет минута часа треба да 
постави колегама следећа питања:  

o Шта сте урадили? 

o Које сте алате користили? 

o Проблеми са којима сте се суочили? 

o Колико сте времена потрошили? 

• Презентер: одабрани ученик је одговоран за завршну 
презентацију групе. Сви ученици у групи треба да дају свој 
допринос, а презентер ће прикупити сав материјал и 
направити завршну презентацију групе. 

• Истражитељ: Одабрани ученик је одговоран за изворе 
информација, лиценце и ауторска права. 

• Локатор мапе: Одабрани ученик ће користити мапу (било 
дигитална или не, прихватљива је све док има ознаке или 
опцију да закачи локацију) и на њу ће поставити места на 
којима су информације пронађене, повезујући мапу са 
ресурсима коришћеним током лекција. Ученици одлучују 
коју ће улогу свако имати, а затим ће распоредити 
истраживачки рад (10´). 

Када заврше, ученици ће почети са истраживањем (85´). 

110’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Назив 
активности 

Ток Време 

Групни 
задатак 

 

Када ученици заврше истраживање о задатој теми, припрему 
дневника учења (15´) и дискусију о томе (15´), они се 
фокусирају на припрему презентације и мапе коју ће поделити 
са главном групом (25 ´). 

55’ 

Главна 
група 

Различите групе једна другој представљају своје 
презентације и закључке (15´). 

Следи дебата о различитим темама у главној групи и ученици 
доносе закључке који ће бити објављени (20´). 

Различити људи додељени за различите задатке и 
одговорности су груписани како би направили заједнички 
дневник учења, презентацију и локатор мапе и осигурали да 
се извори и ауторска права поштују (10´). 

Ученици ће поново спровести анкету и упоредити резултате 
са првом анкетом (10´). 

55’ 

Процена 

Овде укључујемо као пример слику водича који наставници могу да користе за процену 

својих ученика: 

Квалитет 
информација 

Нема 
одговора 
(0 бодова) 

Информације 
имају мало 
или никакве 
везе са 
постављеним 
питањима 
(1 бод) 

Информације 
дају и одговарају 
на главна 
питања, али не 
дају детаље 
и/или примере  
(2 бода) 

Информације 
одговарају на 
главна 
питања и дају 
1-2 
секундарне 
идеје и/или 
примера 
(4 бода) 

Информације су 
јасно повезане 
са главном 
темом и пружају 
неколико 
споредних идеја 
и/или примера  
(6 бодова) 

Количина 
информација 

Нема 
одговора 
(0 бодова) 

Једна или 
више тема 
нису 
покривене 
(1 бод) 

Све теме су 
обрађене и на 
већину питања 
је одговорено у 1 
реченици 
(2 бода) 

Све теме су 
обрађене и 
већина 
питања је 
одговорена у 
најмање 2 
реченице 
(4 бода) 

Све теме су 
обрађене и на 
сва питања је 
одговорено у 
најмање 2 
реченице 
(6 бодова) 

Редакција Нема 
одговора 
(0 бода) 

Много грешака 
у граматици, 
правопису или 
интерпункцији 
(1 бод) 

Неколико 
граматичких, 
правописних или 
интерпункцијских 
грешака 
(2 бода) 

Скоро да 
нема грешака 
у граматици, 
правопису 
или 
интерпункцији 
(3 бода) 

Нема 
граматичких, 
правописних или 
интерпункцијских 
грешака 
(4 бода) 

Језик Комбинација 
(0 бода) 

Матерњи језик 
(2 бода) 

Енглески 
(4 бода) 

  

Повратне информације ученика и наставника након имплементације сценарија 
учења током пилот фазе пројекта 

Повратне информације ученика 

• Овај сценарио учења био је већи изазов за ученике млађе од 14 година, а мање 

тежак за ученике средњих школа, али и даље изазован.  
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• Пожељно је упознати ученике са разлогом за спровођење анкете на часу. Затим 

наставите са креирањем анкете. 

Примедбе наставника 

• С обзиром на разноврсност тема за дискусију и активности у сценарију учења, 

али и на могућност имплементације сценарија методом учења заснованог на 

пројекту, наставници могу да бирају између трошења сати током узастопних дана 

у једној недељи, или да одвоје одређено време за сваку активност током 

семестра. На пример, прва сесија би могла бити посвећена анкети и њеној 

употреби и тестирању различитих алата. Након тога, наставници могу да 

упознају своје ученике са различитим темама (животиње у друштву, култура, 

забава) и импровизују прилагођавајући садржај и активности (на пример, 

фокусирајући се на етику, а затим задају активност о етици лова и недавној 

регулативи).  

• Узмите у обзир да би материјали сценарија учења могли бити јаки. Наставницима 

се саветује да их прилагоде према узрасту и предзнању својих ученика. 

• Уз то, узмите у обзир да би теме овог сценарија учења могле изазвати 

интересантну, али интензивну дебату на часу. Одвојите одређено време за сваку 

активност, укључујући дебату, тако да имплементација буде потпуна и смислена. 

• Овај сценарио учења може се применити на интердисциплинаран начин у 

контексту предмета као што су биологија, анатомија, етика, филозофија и науке 

о животној средини. 

• Наставницима се препоручује да припреме питања за све теме о којима се 

расправља (материјали се налазе у Додатку 2). 

• Наставници могу бити проактивни у проналажењу и увођењу више ресурса о овој 

теми (нпр. Декларација УНЕСКА о правима животиња: 

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

О пројектима по принципу 3RS 

Овај сценарио учења креиран је у оквиру пројекта 3RS. Пројекат 3RS гради активности 

учења за средње школе како би се упознали са принципима 3RS (Replacement, 

Reduction and Refinement) – замена, редукција и пречишћавање у процесу употребе 

животиња у науци. Ученици ће развити своје критичко размишљање и научне вештине 

истражујући теме као што су етика у науци, како Европска унија штити добробит 

лабораторијских животиња и високотехнолошке алате неживотињског порекла који  су 

доступни као алтернативе. Активности учења су доступне за наставнике у оквиру 

Масивних отворених онлајн курсева (MOOC), организованих од стране European 

Schoolnet Academy. 

Пројекат 3Rs финансира Заједнички истраживачки центар Европске комисије у оквиру 

пилот пројекта Европског парламента. Овај документ је припремила European Schoolnet 

(мрежа од 34 европска министарства образовања која има за циљ да промовише 

иновације у настави и учењу), у сарадњи са ECORYS (међународна компанија која 

пружа услуге истраживања, саветовања и управљања) и SYRCLE (Центар за 

систематски преглед експериментисања на лабораторијским животињама).  

 

 

 

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

Анкета о различитим темама у вези са употребом и злоупотребом животиња у друштву. 
Можете прилагодити питања и опције одговора у зависности од тога како организујете 
анкету.  

 

Опште информације 

*Молимо вас да овде напишете своје име и презиме 

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

 

Молимо вас да овде напишите своје године 

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

 

* Ваша школа (ако је потребно) 

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

 

*Ваш ниво квалификација (ако је потребно, може се заменити разредом) 

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

 

Остало, појасните 

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

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

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

 

О кућним љубимцима 

*Да ли имате кућног љубимца? 

 Да 

  Не 

 

Ког кућног љубимца имате? 

  Пас 

  Мачка 

  Птица 

  Коњ 
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  Ситне животиње 

  Риба 

  Oстало 

 

Овде напишите било коју другу врсту кућног љубимца 

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

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

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

 

* Да ли по вашем мишљењу хуманизујемо кућне љубимце? 

   Да 

   Не 

 

* Да ли мислите да људи који имају кућне љубимце повећавају ризик од 

преношења заразних болести? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

* Како кућни љубимци могу позитивно утицати на ваше понашање? 

 Развијају осећај одговорности  

 Побољшавају оцене 

 Побољшавају емоционалну интелигенцију  

 Унапређује социјалне вештине 

 Унапређује спортске вештине  

 Немају утицај  

 Не знам 

 

*Да ли знате неки пројекат који користи животиње за помоћ инвалидима? 

 Да 

 Не 

 Нисам сигуран/сигурна 
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Ако је ваш претходни одговор „Да” образложите овде 

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

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

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

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

 

Животиње и забава 

*Да ли се слажете са коришћењем животиња за забаву? 

 Да 

 Не 

 Нисам сигуран/сигурна 

 

*Да ли, по вашем мишљењу, животиње које се користе за забаву пате? 

 Да 

 Не 

 Нисам сигуран/сигурна 

 

*Да ли је тренутна употреба зоолошких вртова добар начин за заштиту или 

истраживање животиња? 

 Да 

 Не 

 Друго 

 

Напишите овде било који други одговор 

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

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

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

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

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

 

*Да ли је лов спорт? 

 Да 

 Не 
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*Да ли је ловачка активност неопходна? 

 Да 

 Не 

 

Ако је ваш одговор да, објасните зашто 

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

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

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

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

 

*Да ли мислите да животиње у циркусима пате? 

 Да, увек 

 Да, али само дивље животиње, попут лавова или слонова 

 Не, али понекад не живе у добрим условима 

 Не 

 

*Да ли мислите да су зоолошки вртови или акваријуми неопходни или да их 

виртуелне технологије могу заменити? 

 Да, виртуелне технологије немају исти ефекат 

 Да, али само за заштиту дивљих врста са високим ризиком или спасавање 

животиња од криволова 

 Не, са тренутном технологијом ангажовање животиња није неопходно 

 

*Да ли знате за неку традицију коришћења животиња на народним свечаностима 

или локалним прославама? 

 Да 

 Не 

 

Ако је ваш одговор да, образложите овде 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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*Да ли мислите да неке животињске врсте опстају зато што се користе у људским 

активностима? 

 Да 

 Не 

 

Животиње и животна средина 

*Да ли животиње могу да промене нашу околину? 

 Да 

 Не 

 

*Да ли је могуће да прекомерна употреба домаћих животиња може допринети 

климатским променама? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

*Овде напишите зашто 

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

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

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

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

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

 

*Да ли знате неки тренутни извор енергије животињског порекла? 

 Да 

 Не 

 

Животиње и религија 

*Да ли знате неку верску традицију која укључује животиње? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Ако је ваш одговор да, образложите овде 

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

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

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

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

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

 

Животиње као храна 

*Да ли је потребно јести животиње? 

 Да 

 Не 

 

*Да ли људи прекомерно користе животиње у исхрани? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

*Да ли људи узгајају више животиња него што нам је потребно? 

 Да 

 Не 

 Нисам сигуран/сигурна 

 

Хвала вам на сарадњи! 

 

Превод је обезбедио Scientix, финансиран од стране програма за истраживање и 

иновације Европске уније H2020 – пројекат Scientix 4 (Уговор о гранту бр. 101000063), 

којим координира European Schoolnet (EUN). Садржај овог документа је искључива 

одговорност организатора и не представља мишљење Европске комисије (ЕК), која не 

сноси одговорност за било какву употребу информација садржаних у њему. 

 


