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MIRE ÉS HOGYAN HASZNÁLJUK (KI) AZ 
ÁLLATOKAT? 

A 3R TANULÁSI SZCENÁRIÓJA 

Szerzők 

Ismail Ali Gago és Jonathan González Viñas 

Összefoglalás 

Tanulási szcenáriónk tudatosítja a diákokkal, hogy társadalmaink működtetése során milyen 

módokon használjuk (ki) az állatokat. A példák között többek között szó esik majd az 

étkezésről, a ruházkodásról, a vallási-kulturális hagyományokról, a szórakoztatóiparról, az 

állatterápiáról stb. Azt szeretnénk elérni, hogy a diákok gazdagítsák tudásukat, és többféle 

készségüket is gyakorolhassák. 

Alapinformációk 

 Javaslataink 

Tudásterületek Biológia, matematika, tudományos kultúra, etika, 
környezettudomány 

Téma Állatjólét, az állatok szerepe a társadalomban  

Korcsoport 15–17 év 

Felkészülésre 
szánt idő 

A tanárok felkészülési idejére a tanulási szcenárió kidolgozói 2 hetet 
javasolnak. 

Tanítási idő Körülbelül 5 x 55 perc alatt lehet elvégezni a tanulási szcenárióban 
foglalt feladatokat. Érdemes lehet a projektalapú tanulás módszerét 
alkalmazni.  

Online 
taneszközök 

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

• Virtuális osztálytermek 

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Virtuális felhő (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Táblázatok 

• Szövegszerkesztők 

• Tananyagszerkesztő eszközök (pl. eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Prezentációkészítő szoftverek 

Fizikai 
taneszközök 

Laptopok, mobiltelefonok, tabletek, projektorok 

További 
segédeszközök 

Lényeges eleme a tanegységnek, hogy bevezessük a diákokat a 
felmérések világába. Érdemes ezért online eszközök és űrlapok 

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

segítségével feltenni az állatok felhasználására vonatkozó 
kérdéseket. Az alábbi eszközöket javasoljuk például: 

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

• EUSurvey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

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

A pedagógusok nyugodtan használhatják az 1. mellékletben 
található kérdéseket a felméréshez. 

Egyéb források: 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

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

A halászati és akvakultúrás termékekre vonatkozó fogyasztási 
szokások az EU-ban 

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

Élelmiszerbiztonság az EU-ban 

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

Európai és ázsiai diákok hozzáállása az állatjólét kérdéséhez 

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

Az Európai Unió állampolgárainak állatjóléttel kapcsolatos 
attitűdjei 

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

Az európaiak állatjóléttel kapcsolatos attitűdjei 

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

A kisállatok helyzetét bemutató 2015-ös jelentés 

http://petreport.petsathome.com/  

A fenntartható vadászat és a Natura 2000 területek 

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

Kreatív értékelőtáblázat (a Google Drive-linken elérhető) 

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

 

 

Licencek 

© Európai Unió, 2020 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
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https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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 Nevezd meg! CC BY 4.0 

A bizottsági dokumentumok további felhasználására vonatkozó politikát a bizottsági 

dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági 

határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0833&from=EN)  hajtja végre. 

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában e dokumentum további felhasználása a Creative 

Commons Nevezd meg! 4.0 nemzetközi (CC BY 4.0) licenc alapján engedélyezett 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu/). Ez azt jelenti, hogy a további 

felhasználás a forrás megfelelő megnevezésével és az esetleges változtatások 

feltüntetésével megengedett. 

A nem az Európai Unió tulajdonában lévő elemek felhasználása vagy sokszorosítása 

érdekében közvetlenül a szerzői jog tulajdonosához kell engedélyért fordulni. 

Tanulási célok 

• az állatok felhasználási módjainak felsorolása 

• különböző vélemények összegyűjtése a diákoktól 

• a kritikai gondolkodás fejlesztése a témára vonatkozóan 

Trendek 

• projektalapú tanulás 

• kollaboratív tanulás 

• tükrözött osztályterem 

• MTMI tárgyak 

• kültéri oktatás 

• mobilos tanulás 

• nyílt forráskódú eszközökkel való tanulás 

• BYOD (a „hozd a saját eszközöd” módszer) 

• a közösségi médiát használó tanulás 

• tanulási segédanyagok 

• egymástól tanulás 

21. századi készségek 

• kreativitás és innováció 

• kritikai gondolkodás és problémamegoldás 

• kommunikáció 

• együttműködés 

• az IKT-eszközök (információ- és kommunikációtechnológiai eszközök) használatában 

való jártasság 

• szociális és interkulturális készségek 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0833&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D0833&from=EN
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu/
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Óraterv 

Tevékenys
ég neve 

Leírás Időke
ret 

Felmérés A tanár elmondja, hogy felmérést fog végezni, és ismerteti az 
osztállyal a felmérés célját. 

Az 1. számú mellékletben található kérdéseket is lehet használni, de 
úgy is dönthetünk, hogy az EUSurvey, a Google Űrlapok vagy egy 
másik eszköz segítségével saját felmérést állítunk össze, és esetleg 
ki is nyomtatjuk a kérdőívet. 

Aki szeretné, az a következő linkről is kimásolhatja a kérdéseket (itt 
is ugyanazok szerepelnek, mint az 1. számú mellékletben): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Eredmény
ek és 
csoportok
ba 
rendeződé
s 

A tanár a felmérések elvégzését követően prezentálja az 
eredményeket a diákoknak, és csoportokba rendezi a diákokat a 
következő feladatokhoz a különböző területekhez tartozó 
szerepkörökkel. Az alábbi témákat fogják megbeszélni az egyes 
csoportok: az állatok használata 1. háziállatként, 2. szórakoztatásra, 
3. étkezési célra, 4. környezeti problémák megoldására, 5. vallási-
kulturális hagyományok részeként. (15 perc) 

Az összlétszám függvényében 4-5 fős csoportokra bontjuk az 
osztályt, és mindegyik csoportban eldöntjük, hogy ki melyik szerepet 
fogja vinni. 

• Tanulásinapló-vezető: Ő a csoport képviselője. Ő a felelős 
azért, hogy készüljenek jegyzetek, képek, videók a 
megbeszéltekről (a Google Dokumentumokban, 
szövegszerkesztőben vagy valamilyen blogfelületen). Az óra 
utolsó 5-10 percében neki kell feltennie az alábbi kérdéseket az 
osztálytársaknak:  

o Mit csináltatok az órán? 

o Milyen eszközöket használtatok? 

o Milyen problémákkal találkoztatok? 

o Mivel mennyi időt töltöttetek? 

• Előadó: Ő felelős a prezentáció megszervezéséért és 
lebonyolításáért. Minden csoporttagnak hozzá kell járulnia 
valamivel a prezentációhoz, de az előadó dolga összegyűjteni 
az egyes elemeket és megtartani az előadást a csoport nevében. 

• Kutató: Az ő dolga az információforrások, a licencek és a 
szerzői jogi engedélyek felkutatása. 

• Térképész: Az ő feladata jelölni a térképen, hogy honnan 
származnak az információforrások, és hova tartoznak a munka 
során fellelt segédanyagok. Lehet digitális vagy hagyományos 
térképet is használni, de fontos, hogy lehessen címkéket adni 
hozzá, illetve helyeket bejelölni rajta. 

A diákok eldöntik, hogy melyik csoporttag melyik szerepkört kapja. 
(10 perc) Ha ezzel megvannak, kezdődhet is a kutakodás. (85 perc) 

110’ 

Csoportfel
adat 

Amint végeztek a diákok a hozzájuk tartozó téma felgöngyölítésével, 
elkészítik a tanulási naplót (15 perc), átbeszélik az eredményeiket 

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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Tevékenys
ég neve 

Leírás Időke
ret 

 (15 perc), majd összeállítják a prezentációt és a térképet, amelyeket 
az egész osztálynak be fognak mutatni (25 perc). 

Bemutató Az egyes csoportok megtartják egymásnak az előadásaikat, és 
bemutatják, hogy mire jutottak. (15 perc) 

Az egész osztály közösen vitát folytat az egyes témákról. A diákok 
jegyzeteket készítenek a levont következtetésekről. (20 perc) 

Az egyes szerepkörökhöz tartozó diákok új csoportokat alkotnak a 
többi, hasonló szerepkört betöltő tanulóval. Az előző csoportok 
eredményeinek egyesítésével közös tanulási naplót, prezentációt és 
térképet készítenek. Ellenőrzik, hogy megfelelően jelölték-e a 
forrásokat, és nem merülnek-e fel szerzői jogi aggályok. (10 perc) 

A diákok ismételten kitöltik a felmérést, és összehasonlítják az új 
eredményeket a korábbiakkal. (10 perc) 

55’ 

Értékelés 

Példaképpen beillesztünk ide egy iránymutatást, amelynek mentén értékelhetik a tanárok a 

diákjaikat: 

Az információ 
minősége 

Nem adott 
választ. 
(0 pont) 

A válasznak 
semmi köze 
nincs vagy alig 
van köze a feltett 
kérdéshez. 
(1 pont) 

A válasz a fő 
kérdésre 
vonatkozik, de 
nem elég alapos, 
és/vagy nem 
szerepelnek 
benne példák. 
(2 pont) 

A válasz a fő 
kérdésre 
vonatkozik, 
ráadásul 
néhány 
további ötletet 
és/vagy példát 
is tartalmaz. 
(4 pont) 

A válasz 
egyértelműen 
a fő kérdésre 
vonatkozik, és 
számos 
további ötletet 
és/vagy példát 
tartalmaz. 
(6 pont) 

Az információ 
mennyisége 

Nem adott 
választ. 
(0 pont) 

 

Egy vagy több 
témát nem 
érintett. 
(1 pont) 

Mindegyik témát 
érintette. A 
kérdések nagy 
részét 1 
mondatban 
megválaszolta. 
(2 pont) 

Mindegyik 
témát érintette. 
A kérdések 
nagy részét 
legalább 2 
mondatban 
megválaszolta. 
(4 pont) 

Mindegyik 
témát érintette. 
A kérdések 
mindegyikét 
legalább 2 
mondatban 
megválaszolta. 
(6 pont) 

Helyesírás, 
szövegezés 

Nem adott 
választ. 
(0 pont) 

Sok nyelvtani, 
helyírási hibát 
vétett. Sok az 
elütés, a 
központozási 
hiba. 
(1 pont) 

Van néhány 
nyelvtani, 
helyesírási, 
központozási 
hiba a 
szövegben. 
(2 pont) 

Alig vannak 
nyelvi, 
helyesírási, 
központozási 
hibák a 
szövegben. 
(3 pont) 

Egyáltalán 
nincsenek 
nyelvi, 
helyesírási, 
központozási 
hibák a 
szövegben. 
(4 pont) 

Nyelvhasználat Vegyesen írt. 
(0 pont) 

Az anyanyelvén írt. 
(2 pont) 

Angolul írt. 
(4 pont) 

  
 

A tanulási szcenárió elvégzését követően a diákok és a tanárok által a projekt kísérleti 
szakaszában adott visszajelzések 

A diákok visszajelzései 

• A tanulási szcenárió 14 év alattiak számára igen nehéz volt. A középiskolában tanulók 

számára kevésbé bizonyult nehéznek.  
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• Érdemes először elmagyarázni a diákoknak, hogy mi az értelme a felmérésvégzésnek 

az osztályban és csak utána kiadni a kérdéseket. 

A tanárok megjegyzései 

• Nagyon sokféle téma és feladat szerepel a tanulási szcenárióban, ráadásul a 

projektalapú tanulás módszerével is dolgozhatunk. Úgy is dönthetünk, hogy kijelölünk 

egy hetet a szcenárióra, és egymást követő napokon eltöltünk vele egy-egy órát, de 

az is jó megoldás, ha előre kijelöljük a feladatok elvégzésének időpontját a félév 

különböző pontjain. Az első alkalom szólhat például kifejezetten a felmérésekről, és 

akár többféle eszközt is kipróbálhatunk a diákokkal. Ezután rövid bemutatót tarthatunk 

a diákoknak a különböző témákról (az állatok szerepe a társadalomban, a kultúrában, 

a szórakoztatóiparban), és aktuális problémák/ügyek alapján választhatunk fő 

témát/feladattípust. (Például ha új szabályozást fogadtak el mostanság a vadászatra 

vonatkozóan, akkor beszélhetünk az etikáról, és kiadhatjuk feladatba, hogy járjanak 

utána a tanulók a vadászattal kapcsolatos etikai problémáknak). 

• Vegyük figyelembe, hogy kifejezetten nehezen emészthető témák is szerepelnek a 

tanulási szcenárióban! Azt javasoljuk a tanároknak, hogy a tanulók korosztályának és 

korábbi ismereteinek megfelelően módosítsanak a tananyagon. 

• Azt is fontos megjegyeznünk, hogy a tanulási szcenárióban szereplő témák 

érdekfeszítő, olykor viszont akár kifejezetten heves vitákat is kiválthatnak. Lényeges, 

hogy minden feladat elvégzésére, tehát a vitára is szánjunk megfelelő mennyiségű 

időt, hogy érdemben tudjunk foglalkozni minden felmerülő gondolattal, és le tudjuk 

zárni az egyes témákat. 

• Ezt a tanulási szcenáriót interdiszciplináris projektként, több tantárgyat (pl. a biológiát, 

az anatómiát, az etikát, a filozófiát vagy a környezettudományt) érintve is 

elvégezhetjük. 

• Határozottan javasoljuk a pedagógusoknak, hogy minden tárgyalásra kerülő témához 

készüljenek kérdésekkel (ld. a segédanyagot a 2. számú mellékletben). 

• Proaktívan további segédanyagokat is kereshetünk a témában. Például az állati jogok 

UNESCO által elfogadott egyetemes nyilatkozatát (http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

is beemelhetjük a diskurzusba. 

A 3R projekt 

Ezt a tanulási szcenáriót a 3R projekt keretében dolgozták ki. A 3R projekt résztvevői tanulási 

tevékenységeket terveznek középiskolások számára, hogy megismertessék őket a 3R 

elmélettel (Replacement, Reduction and Refinement = helyettesítés, csökkentés, finomítás) 

az állatok tudományos kísérletekben való használatára vonatkozóan. Olyan témákat tárnak a 

diákok elé, mint a tudományetika, a kísérleti állatok védelme az Európai Unióban, illetve a 

rendelkezésre álló nem állati, high-tech alternatívák, az ilyen problémákkal való foglalkozás 

pedig fejleszti a kritikai gondolkodást és a természettudományos műveltséget. A European 

Schoolnet Academy tömeges, nyílt online kurzusára (MOOC-jára) beiratkozó tanárok az 

összes tanulási tevékenységhez hozzáférhetnek. 

A 3R projekt az Európai Bizottság Közös Kutatási Központjától részesül finanszírozásban az 

Európai Parlament egyik kísérleti projektje keretében. Ezt a dokumentumot a tanítási-tanulási 

innovációk elterjesztésén dolgozó, 34 európai oktatási minisztériumot tömörítő European 

Schoolnet hálózat készítette az ECORYS-szal (egy kutatási, konzultációs és 

menedzsmentszolgáltatásokat nyújtó nemzetközi vállalattal) és a SYRCLE-lel (a laboratóriumi 

állatkísérletekkel foglalkozó felülvizsgálati központtal) együttműködésben. 

 

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

Kérdőív azzal kapcsolatban, hogy mi mindenre és milyen módokon használjuk (ki) az 
állatokat a társadalmunk jelenlegi működése során. A felmérés céljának függvényében a 
kérdéseken és a válaszlehetőségeken is változtathatunk.  

 

Általános információk 

* Vezeték- és utónév 

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

 

* Életkor 

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

 

* Iskola neve (amennyiben szükséges) 

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

 

* Évfolyam (szükség esetén az osztályra is rá lehet kérdezni) 

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

 

Egyéb (Adjuk meg, hogy mit szeretnénk még tudni!) 

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

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

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

 

Háziállatok 

* Van valamilyen háziállatotok? 

  Igen 

  Nem 

 

Milyen háziállatotok van? 

  Kutya 

  Macska 

  Madár 

  Ló 

  Egyéb kisállat 
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  Hal 

  Más 

 

Minden egyéb háziállatot itt lehet megadni: 

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

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

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

 

* Véleményed szerint úgy bánunk a háziállatainkkal, mintha emberek lennének? 

   Igen 

   Nem 

 

* Szerinted növelik a fertőző betegségek terjedésének valószínűségét, akik háziállatot 

tartanak? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

 

* Milyen pozitív változást okozhat az ember életében a háziállattartás? 

 Felelősebb viselkedés 

 Javuló érdemjegyek 

 Az érzelmi intelligencia fejlődése  

 Szociális készségek fejlődése 

 Sportképességek fejlődése  

 Nem okoz pozitív változást  

 Nem tudom 

 

* Ismersz olyan projektet, amelyben háziállatokat használnak a fogyatékossággal élők 

támogatására? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom biztosan megmondani 
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Ha az előző kérdésre igennel válaszoltál, alább mutasd be röviden a projektet! 

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

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

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

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

 

Az állatok és a szórakoztatóipar 

* Szerinted elfogadható, hogy állatokat is alkalmaznak a szórakoztatóiparban? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom biztosan megmondani 

 

* Igaz az szerinted, hogy a szórakoztatóiparban alkalmazott állatok szenvednek? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom biztosan megmondani 

 

* Az állatkertek jelenlegi működése megfelelő módot biztosít arra, hogy megóvjuk, 

illetve vizsgálni tudjuk a különféle állatfajokat? 

 Igen 

 Nem 

 Egyéb 

 

 

Ha az „Egyéb” lehetőséget jelölted meg, alább fejtsd ki a válaszodat! 

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

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

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

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

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

 

* Sportnak tekinted a vadászatot? 

 Igen 

 Nem 
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* Szükségesnek tartod a vadászatot? 

 Igen 

 Nem 

 

Ha igennel válaszoltál, alább fejtsd ki bővebben a gondolataidat! 

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

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

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

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

 

* Szerinted szenvednek a cirkuszi állatok? 

 Igen, mindig 

 Igen, de csak a vadállatok, mint például az oroszlánok és az elefántok 

 Nem, de előfordul, hogy nem jó körülmények között tartják őket 

 Nem 

 

* Szükséges szerinted az állatkertek és az akváriumok fenntartása, vagy virtuális 

technológiákkal is helyettesíthetnénk őket? 

 Szükséges megtartani az állatkerteket és az akváriumokat; a virtuális technológiák 

nem tudják betölteni a szerepüket 

 Szükséges megtartani ezeket az intézményeket, de kizárólag a veszélyeztetett 

vadállatfajok védelme, illetve az orvvadászok által elfogott egyedek elhelyezése 

céljából 

 A technológia jelenlegi fejlettségi szintjén már nincs szükség rájuk 

 

* Ismersz olyan hagyományt, amelyben állatokat is használnak a közösen megünnepelt 

eseményeken, a helyi ünnepségeken? 

 Igen 

 Nem 

 

Amennyiben igennel válaszoltál, alább vázold fel részletesebben, hogy mire gondolsz! 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

* Szerinted vannak olyan állatfajok, amelyek kifejezetten azért maradtak eddig fenn, 

mert az emberek használják őket bizonyos tevékenységekhez? 

 Igen 

 Nem 

 

Az állatok és a környezetvédelem 

* Hatással vannak-e az állatok a környezetünkre? 

 Igen 

 Nem 

 

* Lehetséges, hogy a mezőgazdasági haszonállatok túlzott alkalmazása is hozzájárul a 

klímaváltozáshoz? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

 

* A válasz indoklása: 

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

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

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

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

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

 

* Tudsz mondani példát jelenleg is használt, állati eredetű energiaforrásra? 

 Igen 

 Nem 

 

Az állatok és a vallás 

* Ismersz olyan vallást, amelyben állatoknak is van szerepük? 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Amennyiben igennel válaszoltál, röviden vázold fel alább, hogy mire gondolsz! 

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

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

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

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

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

 

Az állatok mint ételek 

* Mindenképp szükséges állatokat enni? 

 Igen 

 Nem 

 

* Túlságosan is támaszkodnak az állati eredetű élelmiszerekre a táplálkozásukban az 

emberek? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

 

* Több haszonállatot tenyésztünk, mint szükséges volna? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom biztosan eldönteni 

 

Köszönjük az együttműködést! 
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Az ebben a dokumentumban foglalt, a Scientix által készített fordítás az Európai Unió a 

European Schoolnet (EUN) által koordinált H2020 kutatási és innovációs programjának – 

Scientix 4 projekt (101000063 sz. támogatási megállapodás) – finanszírozásában jött létre.  

A dokumentum tartalmáért kizárólag a projekt lebonyolítói felelősek, az nem képviseli az 

Európai Bizottság nézeteit, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az itt közzétett 

információk bárminemű felhasználásáért. 

 


