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CUM FOLOSEȘTE SOCIETATEA ANIMALELE 
ȘI CUM ABUZEAZĂ DE ACESTEA? 

SCENARIU DE ÎNVĂȚARE 3R 

Autori 

Ismail Ali Gago și Jonathan González Viñas 

Rezumat 

În cadrul acestui scenariu de învățare, elevii se vor familiariza cu modalitățile „bune și mai 

puțin bune” în care societățile noastre folosesc animalele. Printre exemple se numără 

utilizarea animalelor pentru producția de alimente și îmbrăcăminte, în tradițiile culturale și 

religioase, în divertisment, în terapia cu animale etc. Obiectivul acestui curs este de a le oferi 

elevilor ocazia să-și îmbogățească bagajul de cunoștințe și să-și exerseze diverse abilități de 

învățare. 

Elemente cheie 

Elemente cheie Sugestii 

Disciplină Biologie, matematică, cultură științifică, etică, științe ecologice  

Subiect Binele animalelor – Animalele în societate 

Vârsta elevilor 15-17 ani 

Timp de pregătire Durata estimată a timpului alocat de creatorii acestui scenariu de 
învățare pentru pregătirea profesorilor este de două săptămâni. 

Timp de predare Durata estimată a timpului de utilizare a acestui scenariu de 
învățare în sala de clasă este echivalentă cu cinci intervale a câte 
55 de minute. Prezentul scenariu de învățare poate fi implementat 
cu ajutorul metodei de învățare bazată pe proiecte.  

Materiale didactice 
online 

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

• Clase virtuale  

• Cursuri Moodle (https://moodle.org/) 

• Spații de stocare virtuale (Google Drive, OneDrive, 
ownCloud)  

• Padlet 

• Foi de calcul 

• Programe de tehnoredactare 

• Instrumente de creare materiale (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Instrumente de prezentare 

Materiale didactice 
offline 

Laptopuri, telefoane mobile, tablete, proiectoare 

Resurse utilizate O componentă esențială a acestei lecții o reprezintă familiarizarea 
elevilor cu metodele de sondare a opiniei publice. În acest scop, 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Elemente cheie Sugestii 

formularele și instrumentele online le oferă profesorilor întrebările 
pe care le pot folosi pentru a desfășura un sondaj despre modul în 
care sunt folosite animalele. Iată câteva exemple de astfel de 
instrumente: 

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

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

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

Pentru a putea desfășura sondajul, profesorii pot folosi întrebările 
din anexa 1. 

Alte resurse: 

Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară 

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

Obiceiurile de consum din UE în privința produselor piscicole 
și de acvacultură 

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

Siguranța alimentară în UE 

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

Atitudinile elevilor din Europa și Asia față de drepturile și 
binele animalelor 

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

Atitudinile cetățenilor UE față de binele animalelor 

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

Atitudinile europenilor față de binele animalelor 

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

The Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Vânătoare durabilă și Natura 2000 

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

Grilă de evaluare a valorii creative (vezi link-ul Google Drive) 

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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Licențe 

© Uniunea Europeană, 2020 

 Atribuire CC BY 4.0 

Politica de reutilizare a Comisiei este pusă în practică de Decizia Comisiei din 12 decembrie 

2011 privind reutilizarea documentelor Comisiei (JO L 330, 14.12.2011, p. 39 – https://eur-

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

Cu excepția cazurilor în care există prevederi contrare, reutilizarea acestui document este 

permisă conform licenței Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Aceasta înseamnă că reutilizarea este 

permisă, sub rezerva menționării corespunzătoare a autorilor și a indicării modificărilor. 

În cazul utilizării sau reproducerii unor elemente care nu aparțin UE, va trebui să solicitați 

acordul nemijlocit al deținătorilor respectivelor drepturi. 

Obiectivul lecției 

• Să identifice tipologia utilizării animalelor în societatea noastră. 

• Să culeagă opinii diferite din rândul elevilor. 

• Să-și dezvolte gândirea critică pe marginea acestui subiect. 

Tendințe 

• Învățare bazată pe proiecte 

• Învățare în colaborare 

• Clasa inversată 

• Învățare STEM 

• Educație în aer liber 

• Învățare cu dispozitive mobile 

• Învățare cu sursă deschisă 

• Utilizarea dispozitivelor elevilor în clasă 

• Învățare bazată pe rețele sociale 

• Materiale de învățare 

• Învățare intercolegială 

Competențe specifice secolului al XXI-lea 

• Creativitate și inovare 

• Gândire critică și soluționare de probleme 

• Comunicare 

• Colaborare 

• Alfabetizare TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) 

• Abilități sociale și interculturale 

 

 

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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Plan de lecție 

Denumirea 
activității 

Desfășurare Durată 

Sondaj Profesorii prezintă și explică obiectivul sondajului. 

Pentru aceasta, pot opta pentru întrebările din anexa 1 sau pot 
concepe un chestionar cu ajutorul EU Survey, Google Forms sau 
al oricărui alt instrument. Apoi, chestionarul este tipărit și 
distribuit. 

De asemenea, profesorii pot copia întrebările din acest formular 
(disponibil tot în anexa 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KT
cKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Rezultate 
și grupare 

După încheierea sondajelor, profesorii prezintă rezultatele și 
prezintă rolurile și modalitățile de grupare a elevilor pe domenii 
cheie în activitățile ce vor urma. Subiectele abordate sunt: 
utilizarea animalelor ca animale de companie, în divertisment, 
pentru obținerea alimentelor, utilizarea animalelor pentru a găsi 
soluții de mediu și utilizarea animalelor în tradiții religioase și 
culturale (15´). 

Elevii vor fi împărțiți în grupe de patru sau cinci membri (în funcție 
de numărul total de elevi), fiecare având un rol diferit. 

Acestea sunt: 

• Completarea unui jurnal al învățării: Elevul desemnat ia 
notițe, face fotografii sau filmează, consemnând activitatea (în 
Google Docs, într-un program de tehnoredactare sau într-un 
blog); tot acest elev este și reprezentantul grupului. În ultimele 
cinci-zece minute ale lecției, le va adresa colegilor 
următoarele întrebări:  

o Ce activități ați desfășurat? 

o Ce instrumente ați folosit? 

o Cu ce probleme v-ați confruntat? 

o De cât timp ați avut nevoie? 

• Prezentatorul: Elevul desemnat este responsabil cu 
prezentarea finală a grupului. Vor contribui toți elevii din grup, 
iar prezentatorul va aduna toate materialele și va realiza 
prezentarea finală a grupului. 

• Investigatorul: Elevul desemnat este responsabil cu sursele 
de informații, licențele și drepturile de autor. 

• Localizatorul pe hartă: Elevul desemnat va folosi o hartă (fie 
digitală, fie de alt tip, atât timp cât dispune de etichete sau de 
posibilitatea de a fixa coordonatele unui loc) și va plasa pe 
aceasta locurile în care au fost găsite informațiile, corelând 
harta cu resursele folosite în timpul lecției. Elevii stabilesc 
rolul fiecăruia, apoi distribuie rezultatele activității de 
investigație (10´). 

După parcurgerea acestor etape, elevii vor demara investigația 
(85´). 

110’ 

Activitate După ce elevii încheie investigația pe marginea subiectului 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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Denumirea 
activității 

Desfășurare Durată 

de grup 

 

atribuit, etapa de redactare a jurnalului de învățare (15´) și 
discuțiile pe marginea acestuia (15´), se concentrează pe etapa 
de pregătire a prezentării și a hărții care vor fi puse la dispoziția 
grupului principal (25´). 

Grupul 
principal 

Grupurile își prezintă, reciproc, prezentările și concluziile (15´). 

Urmează o discuție despre subiectele abordate în grupul 
principal, după care elevii formulează concluziile ce vor fi 
publicate (20´). 

Persoanele cu sarcini și responsabilități diferite sunt grupate 
astfel încât să realizeze un jurnal de învățare comun, o 
prezentare și o hartă comună și să se asigure că sunt respectate 
sursele și drepturile de autor (10´). 

Elevii vor răspunde din nou la chestionar și vor compara 
rezultatele cu cele obținute la primul chestionar (10´). 

55’ 

Evaluare 

Vă prezentăm, cu titlu orientativ, un ghid pe care profesorii îl pot folosi pentru a-și evalua 

elevii: 

Calitatea 
informațiilor 

Niciun răspuns 
(0 puncte) 

Informațiile nu au 
nicio legătură sau 
au prea puțină 
legătură cu 
întrebările 
adresate  
(1 punct) 

Informațiile 
oferite răspund la 
întrebările 
principale, însă 
nu oferă detalii 
și/sau exemple  
(2 puncte) 

Informațiile 
răspund la 
întrebările 
principale și 
oferă 1-2 idei 
secundare 
și/sau 
exemple (4 
puncte) 

Informațiile 
sunt corelate 
într-o 
manieră 
clară cu 
subiectul 
principal și 
oferă 1-2 idei 
secundare 
și/sau 
exemple  
(6 puncte) 

Cantitatea de 
informații 

Niciun răspuns 
(0 puncte) 

Nu sunt tratate 
unul sau mai 
multe subiecte 
(1 punct) 

Au fost tratate 
toate subiectele, 
iar majoritatea 
întrebărilor au 
primit răspunsuri 
dintr-o singură 
propoziție 
(2 puncte) 

Au fost tratate 
toate 
subiectele, iar 
majoritatea 
întrebărilor au 
primit 
răspunsuri din 
cel puțin două 
propoziții 
(4 puncte) 

Au fost 
tratate toate 
subiectele, 
iar toate 
întrebările au 
primit 
răspunsuri 
din cel puțin 
două 
propoziții 
(6 puncte) 

Redactare Niciun răspuns 
(0 puncte) 

Numeroase 
greșeli 
gramaticale, de 
scriere și de 
punctuație 
(1 punct) 

Câteva greșeli 
gramaticale, de 
scriere și de 
punctuație 
 
(2 puncte) 

Aproape nicio 
greșeală 
gramaticală, 
de scriere și 
de punctuație 
(3 puncte) 

Nicio 
greșeală 
gramaticală, 
de scriere și 
de 
punctuație 
(4 puncte) 

Limba folosită Combinație 
(0 puncte) 

Limba maternă 
(2 puncte) 

Engleză 
(4 puncte) 
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Feedbackul oferit de elevi și profesori după implementarea scenariului de învățare în 
timpul fazei pilot a proiectului 

Feedbackul oferit de elevi 

• Acest scenariu de învățare s-a dovedit mai dificil pentru elevii sub 14 ani și mai puțin 

dificil pentru cei din gimnaziu și liceu, chiar dacă a fost dificil și pentru ei.  

• Se recomandă familiarizarea elevilor cu motivația administrării unui chestionar la 

clasă înainte de a trece la crearea chestionarului. 

Observațiile profesorilor 

• Având în vedere diversitatea temelor de discuție și a activităților din acest scenariu 

de învățare, dar și posibilitatea de a pune în practică acest scenariu folosind metoda 

învățării bazate pe proiecte, profesorii pot opta între a petrece ore în zile consecutive 

dintr-o săptămână și a aloca un interval orar specific fiecărei activități de-a lungul 

semestrului. Spre exemplu, prima sesiune poate fi consacrată chestionarului și a 

modului său de utilizare, precum și testării instrumentelor. Apoi, profesorii îi pot 

familiariza pe elevi cu tematica diversă (animalele în societate, cultură, divertisment) 

și pot improviza, adaptând conținutul și activitățile (spre exemplu, se vor concentra 

pe etică, apoi vor propune o activitate despre etica vânătorii și recentele 

reglementări). 

• Vă rugăm să luați în considerare că materialele acestui scenariu de învățare ar putea 

fi dure. Recomandăm profesorilor să le adapteze la vârsta și nivelul de cunoaștere al 

elevilor. 

• În plus, vă rugăm să aveți în vedere că tematica acestui scenariu de învățare ar 

putea genera dezbateri interesante, dar intense la clasă. Alocați timp fiecărei 

activități, inclusiv dezbaterilor, astfel încât implementarea să fie deplină și relevantă. 

• Acest scenariu de învățare poate fi implementat într-o manieră interdisciplinară, în 

contextul unor discipline precum biologia, anatomia, etica, filozofia și știința mediului. 

• Recomandăm insistent profesorilor să pregătească întrebări pentru toate subiectele 

discutate (materialele din anexa 2). 

• Profesorii pot avea un rol proactiv, căutând și prezentându-le elevilor mai multe 

resurse despre acest subiect (de ex., Declarația UNESCO privind drepturile 

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

Despre proiectul 3R 

Acest scenariu de învățare a fost creat în cadrul proiectului 3R. Proiectul 3R elaborează 

activități de învățare destinate învățământului secundar, prin intermediul cărora să introducă 

principiile celor trei R – ramplasarea (înlocuirea), reducerea, rafinarea utilizării animalelor în 

știință. Elevii își vor dezvolta gândirea critică și competențele specifice educației științifice, 

abordând teme precum etica în sfera științei, mecanismele de protecție a binelui animalelor 

de laborator în Uniunea Europeană și folosirea alternativelor non-animale, înalt-

tehnologizate. Activitățile de învățare sunt puse la dispoziția profesorilor sub forma unui curs 

online deschis, cu participare masivă (MOOC), organizat de European Schoolnet Academy. 

Proiectul 3R a fost finanțat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în cadrul 

unui proiect-pilot al Parlamentului European. Prezentul document a fost redactat de 

European Schoolnet (o rețea de 34 ministere europene ale educației, care își propune să 

promoveze inovarea în predare și învățare), în colaborare cu ECORYS (o companie 

internațională care oferă servicii de cercetare, consultanță și management) și SYRCLE 

(Centrul pentru analiză sistematică a experimentării pe animale de laborator).  

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

Chestionar pe teme diferite privind tratamentul corect și abuziv al animalelor în societate. 
Puteți adapta întrebările și variantele de răspuns în funcție de cum organizați chestionarul.  

 

Informații generale 

*Te rugăm să completezi cu numele și prenumele tău 

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

 

*Te rugăm să ne spui vârsta ta 

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

 

* Școala ta (dacă este cazul) 

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

 

*Ciclul de învățământ (sau clasa în care ești) 

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

 

Altele (vă rugăm să precizați) 

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

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

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

 

Despre animalele de companie 

*Ai vreun animal de companie? 

 Da 

  Nu 

 

Ce animal de companie ai? 

  Câine 

  Pisică 

  Pasăre 

  Cal 
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  Animale mici 

  Pești 

  Altul 

 

Te rugăm să menționezi aici orice alt animal de companie 

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

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

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

 

* În opinia ta, oamenii au tendința să umanizeze animalele de companie? 

   Da 

   Nu 

 

* Crezi că persoanele care au animale de companie măresc riscul de a transmite boli 

infecțioase? 

 Da 

 Nu 

 Nu știu 

 

* Cum ar putea contribui animalele de companie la îmbunătățirea comportamentului 

tău? 

 Îmbunătățind gradul de responsabilitate  

 Îmbunătățind notele 

 Îmbunătățind inteligența emoțională  

 Îmbunătățind abilitățile sociale 

 Îmbunătățind abilitățile sportive  

 Nu ar îmbunătăți nimic  

 Nu știu 

 

*Cunoști vreun proiect care folosește animale pentru a ajuta persoanele cu 

dizabilități? 

 Da 

 Nu 

 Nu sunt sigur 
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Dacă ai răspuns cu „da” la întrebarea anterioară, te rugăm să descrii proiectul aici. 

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

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

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

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

 

Animalele și divertismentul 

*Ești de acord cu folosirea animalelor pentru divertisment? 

 Da 

 Nu 

 Nu sunt sigur(ă) 

 

*În opinia ta, animalele folosite pentru divertisment suferă? 

 Da 

 Nu 

 Nu sunt sigur(ă) 

 

*Modul în care sunt folosite în prezent grădinile zoologice reprezintă o modalitate 

bună de a proteja sau studia animalele? 

 Da 

 Nu 

 Alt răspuns 

 

 

Dacă ai un alt răspuns, te rugăm să-l inserezi mai jos. 

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

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

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

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

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

 

*Este vânătoarea un sport? 

 Da 
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 Nu 

 

*Este vânătoarea o activitate necesară? 

 Da 

 Nu 

 

Dacă ai ales răspunsul afirmativ,  te rugăm să-l motivezi. 

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

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

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

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

 

*Crezi că animalele din circuri suferă? 

 Da, mereu 

 Da, doar animalele sălbatice, precum leii sau elefanții 

 Nu, dar uneori nu trăiesc în condiții bune 

 Nu 

 

*Crezi că grădinile zoologice sau acvariile sunt necesare sau ar putea fi înlocuite cu 

tehnologii virtuale? 

 Da, tehnologiile virtuale nu sunt la fel 

 Da, însă doar pentru protejarea speciilor sălbatice aflate în situație de risc sau 

pentru salvarea animalelor de braconieri 

 Nu, cu tehnologiile actuale, nu mai sunt necesare 

 

*Cunoști vreo tradiție în care animalele sunt folosite în festivități populare sau în 

sărbători locale? 

 Da 

 Nu 

 

Dacă ai răspuns afirmativ la întrebare, te rugăm să o descrii aici. 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

*Consideri că unele specii de animale supraviețuiesc pentru că sunt folosite în 

activități umane? 

 Da 

 Nu 

 

Animalele și mediul înconjurător 

*Au animalele capacitatea de a schimba mediul înconjurător? 

 Da 

 Nu 

 

*E posibil ca folosirea excesivă a animalelor domestice să contribuie la schimbările 

climatice? 

 Da 

 Nu 

 Nu știu 

 

*Motivați-vă răspunsul aici. 

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

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

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

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

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

 

*Cunoști vreo sursă de energie actuală de origine animală? 

 Da 

 Nu 

 

Animalele și religia 

*Cunoști vreo tradiție religioasă care presupune folosirea animalelor? 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Dacă ai răspuns afirmativ, te rugăm să o descrii aici. 

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

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

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

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

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

 

Animalele pentru uz alimentar 

*Este necesar să mâncăm animale? 

 Da 

 Nu 

 

*Folosesc oamenii animalele în mod excesiv în scop alimentar? 

 Da 

 Nu 

 Nu știu 

 

*Cresc oamenii mai multe animale decât avem nevoie? 

 Da 

 Nu 

 Nu sunt sigur(ă) 

 

Îți mulțumim pentru colaborare! 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducerea a fost realizată de Scientix, fiind finanțată de programul de cercetare și inovare 

Orizont 2020 al Uniunii Europene – proiectul Scientix 4 (acordul de subvenționare nr. 

101000063), coordonat de European Schoolnet (EUN). Responsabilitatea privind conținutul 
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