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KUIDAS ÜHISKOND LOOMI 
KASUTAB JA VÄÄRKASUTAB 

PROJEKTI 3RS ÕPISTSENAARIUM 

Autorid 

Ismail Ali Gago ja Jonathan González Viñas 

Kokkuvõte 

Selles õpistsenaariumis saavad õpilased teadlikuks eri viisidest, kuidas loomi meie 

ühiskondades kasutatakse ja väärkasutatakse. Näited hõlmavad loomade kasutamist toidu- 

ja rõivatootmises, usu- ja kultuuritavades, meelelahutuses, lemmikloomateraapias jne. Selle 

kursuse eesmärk on rikastada õpilaste teadmisi ja harjutada erinevaid õpioskusi. 

Põhiteave 

Põhielemendid Soovitused 

Aine Bioloogia, matemaatika, teaduskultuur, eetika, keskkonnateadus  

Teema Loomade heaolu – loomad ühiskonnas  

Õpilaste vanus 15–17aastased 

Ettevalmistusaeg Selle õpistsenaariumi loojate hinnangul kulub õpetajatel 
ettevalmistuseks ligi kaks nädalat. 

Õpetamisaeg Õpistsenaariumi kasutamise hinnanguline aeg klassiruumis on viis 
55minutilist sessiooni. Õpistsenaariumi rakendamisel saab 
kasutada projektõppe meetodit. 

Veebipõhine 

õppematerjal 

• Google’i dokumendid (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtuaalklassid 

• Moodle’i-põhised materjalid (https://moodle.org/) 

• Virtuaalpilved (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Arvutustabelid 

• Tekstiredaktorid 

• Loomevahendid (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Esitlusvahendid 

Veebiväline 

õppematerjal 

Sülearvutid, mobiiltelefonid, tahvelarvutid, projektorid  

Kasutatud allikad 

 
 
 
 
 
 

 

Tunni põhiosa on õpilastele küsitlusmeetodite tutvustamine. 
Veebitööriistad ja -vormid aitavad leida küsimusi, mida õpetajad 
saavad kasutada loomade kasutamise küsitluse läbiviimiseks. 
Näiteid selliste tööriistade kohta: 

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

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

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

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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Põhielemendid Soovitused 

Küsitluse läbiviimiseks saavad õpetajad kasutada lisas 1 toodud 
küsimusi.  

Teisi allikaid: 

Euroopa Toiduohutusamet 

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

ELi tarbijate harjumused seoses kalandus- ja 
vesiviljelustoodetega 

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

Toiduohutus ELis 

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

Õpilaste suhtumine loomade heaolusse ja õigustesse 
Euroopas ja Aasias  

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

ELi kodanike suhtumine loomade heaolusse  

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

Eurooplaste suhtumine loomade heaolusse 

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

Lemmikloomade aruanne 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Jätkusuutlik jahindus ja Natura 2020 

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

Loomingulise väärtuse kontroll-leht (vaadake Google Drive’i linki)  

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

 

 

Litsentsid 

© Euroopa Liit, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

Komisjoni taaskasutuspoliitikat rakendatakse komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsuse 

2011/833/EL alusel komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta (ELT L 330, 14.12.2011, lk 

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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Kui pole teisiti märgitud, kehtib selle dokumendi taaskasutamise kohta Creative Commonsi 

litsents Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, 

kui viidatakse korrektselt autoritele ja võimalikele muudatustele.  

ELile mittekuuluvate osade taaskasutamiseks tuleb küsida nõusolekut vahetult vastavate 

õiguste omajatelt. 

Tunni eesmärk 

• Tuvastada, kuidas loomi meie ühiskonnas tavaliselt kasutatakse 

• Koguda õpilastelt erinevaid arvamusi 

• Arendada sellel teemal kriitilist mõtlemist 

Suundumused 

• Projektõpe 

• Koostööõpe 

• Ümberpööratud klassiruum 

• STEM-õpe 

• Õuesõpe 

• Mobiilne õpe 

• Avatud lähtekoodiga õpe 

• Võta-oma-seade-kaasa 

• Ühismeedia õpe 

• Õppematerjalid 

• Vastastikõpe 

21. sajandi oskused 

• Loovus ja innovatsioon 

• Kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine 

• Suhtlemine 

• Koostöö 

• IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) pädevus 

• Sotsiaalsed ja kultuuridevahelised oskused 

Tunni kava 

Tegevus Tegevuskäik Aeg 

Küsitlus Õpetajad tutvustavad küsitlust ja selgitavad selle eesmärke. 

Nad võivad valida, kas kasutavad lisa 1 küsimusi ning loovad 
küsitluse eri tööriistade abil (nt EU Survey, Google Forms vms), või 
prindivad küsitluse välja ja jagavad selle laiali.  

Õpetajad võivad kopeerida selle vormi küsimusi (sama dokument 
on ka lisas 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 
min 

Tulemused 
ja rühmade 

Pärast küsitluste läbiviimist tutvustavad õpetajad nende tulemusi 
ning selgitavad järgnevates tegevustes õpilaste rolle ja rühmitamist 

110 
min 

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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Tegevus Tegevuskäik Aeg 

moodus-
tamine 

eri põhivaldkondades. Käsitletavad teemad on loomade kasutamine 
lemmikloomana, meelelahutuses, toiduks, keskkonnalahenduste 
leidmisel ning usu- ja kultuuritavades. (15 min) 

Õpilased jagatakse nelja- või viieliikmelisteks rühmadeks (oleneb 
õpilaste koguarvust) ning igal õpilasel on oma roll.  

Eri rollid on järgmised: 

• Õpipäeviku pidaja: määratud õpilane vastutab märkmete, 
piltide või videote tegemise ja tegevuse salvestamise eest 
(Google Docsis, tekstiredaktoris või blogides); tema on ka rühma 
esindaja. Tunni viimase viie kuni kümne minuti jooksul peab ta 
esitama oma klassikaaslastele järgmised küsimused:  

o Mida sa tegid? 

o Mis tööriistu sa kasutasid? 

o Milliseid probleeme sul tekkis? 

o Kui palju aega sa kulutasid? 

• Esitleja: määratud õpilane vastutab rühma lõppesitluse eest. 
Kõik rühmaliikmed peavad andma oma panuse ning esitleja 
kogub nende materjali kokku ja koostab rühma lõpliku ettekande. 

• Uurija: määratud õpilane vastutab teabeallikate, litsentside ja 
autoriõiguse valdkonna eest. 

• Kaardistaja: määratud õpilane kasutab kaarti (tava- või 
digikaarti, peaasi et sel oleks sildid või asukoha märkimise 
võimalus) ja märgib sellele kohad, kust teave leiti, sidudes kaardi 
tunnis kasutatud allikatega.  

Õpilased otsustavad, milline roll kellelgi on, ja seejärel jagavad 
uurimistööd (10 min). 

Pärast seda alustavad õpilased uurimistööd (85 min). 

Rühma-
ülesanne 

 

Kui õpilased on lõpetanud määratud teema uurimise, õpipäeviku 
ettevalmistamise (15 min) ja sellega seotud arutelu (15 min), 
keskenduvad nad esitluse ja kaardi ettevalmistamisele, mida 
jagatakse põhirühmaga (25 min). 

55 
min 

Põhi- 

rühm 

Eri rühmad teevad oma ettekanded ja tutvustavad saadud järeldusi 
üksteisele (15 min). 

Seejärel toimub põhirühmas eri teemadel debatt ning õpilased 
koostavad kokkuvõtvad järeldused, mis hiljem avaldatakse (20 min). 

Rühmades eri ülesandeid ja rolle täitnud õpilased pannakse kokku 
ning neile antakse ülesanne koostada ühine õpipäevik, esitlus ja 
märgistatud kaart ning tagada, et töö käigus on järgitud allikaid ja 
autoriõigusi (10 min). 

Õpilased täidavad uuesti küsitluse ja võrdlevad tulemusi esimese 
küsitlusega (10 min). 

55 
min 

Hindamine 

Siin on näidis kriteeriumitest, mida õpetaja võib õpilasi hinnates kasutada: 

Teabe 
kvaliteet 

Vastus 
puudub 

Teave pole 
esitatud 

Teave on 
asjakohane ja 

Teave vastab 
põhiküsimustele 

Teave on selgelt 
põhiteemaga 
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(0 punkti) küsimustega 
üldse seotud või 
seostub nendega 
väga vähe 
(1 punkt) 

vastab 
põhiküsimustele, 
kuid ei sisalda 
üksikasju ja/või 
näiteid  
(2 punkti) 

ja sisaldab 1–2 
sekundaarset 
ideed ja/või 
näidet  
(4 punkti) 

seotud ning 
sisaldab mitut 
sekundaarset 
ideed ja/või 
näidet  
(6 punkti) 

Teabe 
kvantiteet 

Vastus 
puudub 
(0 punkti) 

Üht või enamat 
teemat pole 
kaetud 
(1 punkt) 

Kõik teemad on 
kaetud ja 
enamikule 
küsimustele on 
vastatud ühe 
lausega 
(2 punkti) 

Kõik teemad on 
kaetud ja 
enamikule 
küsimustele on 
vastatud 
vähemalt kahe 
lausega 
(4 punkti) 

Kõik teemad on 
kaetud ja kõigile 
küsimustele on 
vastatud 
vähemalt kahe 
lausega 
(6 punkti) 

Õigekiri Vastus 
puudub 
(0 punkti) 

Palju vigu 
grammatikas, 
õigekirjas või 
kirjavahemärkides 
(1 punkt) 

Mõni viga 
grammatikas, 
õigekirjas või 
kirjavahemärkides  
(2 punkti) 

Peaaegu mitte 
ühtegi viga 
grammatikas, 
õigekirjas või 
kirjavahemärkides  
(3 punkti) 

Mitte ühtegi viga 
grammatikas, 
õigekirjas või 
kirjavahemärkides 
(4 punkti) 

Keel Segu 
(0 punkti) 

Emakeel 
(2 punkti) 

Inglise keel 
(4 punkti) 

  
 

Õpilaste ja õpetajate tagasiside pärast õpistsenaariumi kasutamist projekti katseetapis  

Õpilaste tagasiside 

• See õpistsenaarium oli keerulisem alla 14aastastele õpilastele. Põhikooli ülaastme ja 

gümnaasiumiõpilaste jaoks oli see kergem, aga siiski proovilepanev.  

• Soovitatav on õpilastele selgitada, miks tunnis küsitlust tehakse, ja alles seejärel 

liikuda edasi küsitluse läbiviimisega. 

Õpetajate märkusi 

• Arvestades õpistsenaariumi aruteluteemade ja tegevuste mitmekesisust, aga ka 

võimalust rakendada stsenaariumi projektõppe meetodil, saavad õpetajad valida, kas 

kasutada tunde ühe nädala järjestikustel päevadel või eraldada semestri jooksul igale 

tegevusele konkreetne aeg. Näiteks võiks esimene seanss olla pühendatud küsitlusele 

ja selle kasutusvõimalustele ning eri tööriistade katsetamisele. Pärast seda saavad 

õpetajad tutvustada oma õpilastele eri teemasid (loomad ühiskonnas, kultuur, 

meelelahutus) ning kohandada sisu ja tegevusi enda äranägemisel (näiteks 

keskendudes eetikale ning seejärel andes ülesande, mis on seotud jahieetika ja 

hiljutise seadusega). 

• Palun arvestage, et õpistsenaariumi materjalid võivad olla keerukad. Õpetajatel 

soovitatakse neid kohandada vastavalt õpilaste vanusele ja varasematele teadmisele. 

• Lisaks arvestage, et selle õpistsenaariumi teemad võivad tekitada klassis huvitavat ja 

elavat arutelu. Määrake igale tegevusele, sealhulgas debatile, konkreetne aeg, et see 

oleks sisukas ja kõik punktid saaksid kaetud. 

• Õpistsenaariumi saab rakendada valdkondadevaheliselt, sidudes eri aineid, nagu 

bioloogia, anatoomia, eetika, filosoofia ja keskkonnateadus.  

• Õpetajatel soovitatakse tungivalt valmistada ette küsimused kõikide arutatavate 

teemade kohta (materjalid leiab lisast 2). 

• Õpetajad võivad ennetavalt otsida ja tutvustada teema kohta lisamaterjali (nt UNESCO 

loomade õiguste deklaratsioon: http://www.esdaw.eu/unesco.html). 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
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Projekti 3Rs kohta 

See õpistsenaarium on loodud projekti 3Rs raames. Projekt 3Rs loob gümnaasiumidele 

õpitegevusi, et tutvustada projekti põhimõtteid: loomade teaduses kasutamise asendamine, 

vähendamine ja täiustamine. Õpilased arendavad kriitilist mõtlemist ja teaduspädevust, 

uurides selliseid teemasid nagu teaduseetika, kuidas Euroopa Liit kaitseb katseloomade 

heaolu ning milliseid kõrgtehnoloogilisi tööriistu saab loomade asemel kasutada. 

Õpitegevused on õpetajatele saadaval laialt avatud e-õppes (MOOC), mida korraldab 

European Schoolnet Academy. 

Projekti 3Rs on rahastanud Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus Euroopa 

Parlamendi katseprojekti raames. Selle dokumendi on koostanud European Schoolnet (34 

Euroopa haridusministeeriumi võrgustik, mille eesmärk on edendada innovatsiooni 

õpetamises ja õppimises) koostöös ECORYSiga (rahvusvaheline uurimis-, nõustamis- ja 

juhtimisteenuseid pakkuv ettevõte) ja SYRCLE’iga (laboratoorsete loomkatsete 

süstemaatilise järelevalve keskus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Küsitlus eri teemade kohta, mis on seotud loomade kasutamise ja väärkasutamisega 
ühiskonnas. Küsimusi ja vastusevariante saab kohandada sedamööda, kuidas te küsitlust 
läbi viia soovite.  

 

Üldteave 

* Palun kirjutage siia oma ees- ja perekonnanimi 

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

 

* Märkige siia oma vanus 

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

 

* Teie kool (vajaduse korral) 

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

 

* Teie kooliaste (vajaduse korral võib selle asendada teie klassiastmega)  

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

 

Muu, täpsustage 

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

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

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

 

Lemmikloomad 

* Kas teil on lemmikloomi? 

  Jah 

  Ei 

 

Milliseid lemmikloomi teil on? 

  Koer 

  Kass 

  Lind 

  Hobune 

  Väikeloomad 
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  Kalad 

  Muu 

 

Märgi siia muu lemmikloom 

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

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

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

 

* Kas teie meelest lemmikloomi inimlikustatakse? 

 Jah 

 Ei 

 

* Kas teie meelest suurendavad lemmikloomadega inimesed nakkushaiguste levitamise 

ohtu? 

 Jah 

 Ei 

 Ma ei tea 

 

* Kuidas võivad lemmikloomad teie käitumist paremaks muuta? 

 Arendavad vastutustunnet  

 Parandavad hindeid 

 Arendavad emotsionaalset intelligentsust  

 Arendavad sotsiaalseid oskusi 

 Arendavad sportlikke võimeid 

 Ei arenda midagi  

 Ma ei tea 

 

* Kas olete kuulnud mõnest projektist, kus kasutatakse loomi puuetega inimeste 

abistamiseks? 

 Jah 

 Ei 

 Ma pole kindel 
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Kui te vastasite jaatavalt, kirjeldage seda siin 

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

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

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

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

 

Loomad ja meelelahutus 

* Kas kiidate heaks loomade kasutamise meelelahutuseks? 

 Jah 

 Ei 

 Ma pole kindel 

 

* Kas teie meelest kannatavad need loomad, keda meelelahutuseks kasutatakse? 

 Jah 

 Ei 

 Ma pole kindel 

 

* Kas loomaaedade kasutamine on praegusajal hea viis loomi kaitsta või uurida?  

 Jah 

 Ei 

 Muu 

 

Kirjutage muu vastus 

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

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

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

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

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

 

* Kas jahindus on sport? 

 Jah 

 Ei 

 

* Kas jahindus on vajalik? 
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 Jah 

 Ei 

 

Kui vastasite jaatavalt, siis selgitage, miks 

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

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

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

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

 

* Kas te arvate, et tsirkustes peetavad loomad kannatavad?  

 Jah, alati 

 Jah, aga üksnes metsikud loomad, nagu lõvid ja elevandid  

 Ei, aga mõnikord ei ela nad heades tingimustes 

 Ei 

 

* Kas arvate, et loomaaiad ja akvaariumid on vajalikud, või võiksid virtuaaltehnoloogiad 

neid asendada?  

 Jah, sest virtuaaltehnoloogiad pole samaväärsed 

 Jah, aga ainult selleks, et kaitsta väga ohustatud loodusliike või päästa loomi 

salaküttimise eest 

 Ei, praeguse tehnoloogia puhul pole need vajalikud 

 

* Kas teate tavadest, kus loomi kasutatakse populaarsetel või kohalikel pidustustel? 

 Jah 

 Ei 

 

Kui te vastasite jaatavalt, kirjeldage seda siin. 

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

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

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

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

………………………………………….......................................................................................... 
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* Kas usute, et mõni loomaliik jääb ellu tänu sellele, et neid kasutatakse inimtegevuses? 

 Jah 

 Ei 

 

Loomad ja keskkond 

* Kas loomad võivad meie keskkonda muuta? 

 Jah 

 Ei 

 

* Kas on võimalik, et taluloomade liigne kasutamine soodustab kliimamuutusi? 

 Jah 

 Ei 

 Ma ei tea 

 

* Põhjendage siin 

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

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

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

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

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

 

* Kas teate mõnda praegusaja loomset päritolu energiaallikat? 

 Jah 

 Ei 

 

Loomad ja usk 

* Kas oskate nimetada mõnda usutava, mis hõlmab loomi?  

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

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

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

 

Kui vastasite jaatavalt, kirjeldage seda siin. 



 
 
 

12 
 

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

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

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

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

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

 

Loomade kasutamine toiduks 

* Kas loomi on vaja süüa? 

 Jah 

 Ei 

 

* Kas inimesed kasutavad loomi toiduks liiga palju? 

 Jah 

 Ei 

 Ma ei tea 

 

* Kas inimesed kasvatavad loomi rohkem, kui vaja on? 

 Jah 

 Ei 

 Ma pole kindel 

 

Täname teid koostöö eest! 

 

 

Tõlke on korraldanud Scientix ning seda on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ projekti Scientix 4 raames (toetusleping nr 

101000063), mida juhib European Schoolnet (EUN). Selle dokumendi sisu eest ainuvastutab 

selle korraldaja ning see ei esinda Euroopa Komisjoni (EK) seisukohta, kes ei vastuta selles 

sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest. 

 


