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КАК ОБЩЕСТВОТО ИЗПОЛЗВА ЖИВОТНИТЕ И 
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УЧЕБЕН СЦЕНАРИЙ „3Rs“ (трите Р-та) 

Автор(и) 

Исмаил Али Гаго и Джонатан Гонсалес Виняс 

Обобщение 

В този учебен сценарий учениците ще се запознаят с различните начини, по които 

нашето общество „използва животните и злоупотребява с тях“. Примери за това са 

използването на животни за производството на храна и облекло, в религиозни и 

културни традиции, за забавление, за терапия с домашни любимци и др. Целта на този 

курс е учениците да обогатят знанията си и да упражнят различни умения за учене. 

Основни елементи 

Основни 
елементи 

Предложения 

Предмет Биология, математика, научна култура, етика, екологични науки  

Тема Хуманно отношение към животните – животните в обществото  

Възраст на 
учениците 

15-17 години 

Време за 
подготовка 

Според създателите на този учебен сценарий необходимото 
време за подготовка на учителите е 2 седмици. 

Време за 
преподаване 

Предвиденото време за използване на този учебен сценарий в 
класната стая е пет учебни часа по 55 минути. Този учебен 
сценарий може да бъде приложен чрез метода на проектно-
базираното обучение. 

Материали за 
обучение онлайн 

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

• Виртуални класни стаи  

• Moodle (https://moodle.org/) 

• Виртуални облаци (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Електронни таблици 

• Текстообработващи програми 

• Авторски инструменти (eXelearning: 
https://exelearning.net/en/) 

• Инструменти за презентиране 

Материали за 
присъствено 
обучение 

Лаптопи, мобилни телефони, таблети, проектори 

Използвани 
ресурси 

Съществена част от този урок е запознаването на учениците с 
методите за изследване. Поради тази причина учителите могат 

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

Предложения 

да използват онлайн инструменти и формуляри с въпроси, 
които да помогнат за провеждането на проучване относно 
използването на животни. Примери за такива инструменти са: 

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

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

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

За да проведат проучването, учителите могат да използват 
въпросите, предложени в Приложение 1. 

Други ресурси: 

Европейски орган за безопасност на храните 

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

Навици на потребителите в ЕС по отношение на продуктите 
от риболов и аквакултура 

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

Безопасност на храните в ЕС 

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

Нагласи на учениците спрямо хуманното отношение към 
животните и правата на животните в Европа и Азия 

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

Нагласи на гражданите на ЕС спрямо хуманното отношение 
към животните 

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

Нагласи на европейците спрямо хуманното отношение към 
животните 

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

Доклад относно домашните любимци, 2015 г. 

http://petreport.petsathome.com/  

Устойчиво ловуване и „Натура 2000“ 

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

Рубрика за творческа стойност (моля, вижте хипервръзката в 
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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Лицензи 

© Европейски съюз, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

Политиката на Комисията за повторна употреба се прилага в съответствие с решение 

на Комисията 2011/833/EU от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на 

документи на Комисията (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39 – https://eur-

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

Ако не е посочено друго, повторното използване е разрешено в съответствие с лиценз 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Това означава, че повторното използване 

е разрешено, при условие че се цитира източникът и промените са обозначени. 

За всяко използване или възпроизвеждане на съдържание, което не е собственост на 

ЕС, може да се наложи да поискате разрешение директно от притежателите на права. 

Цел на урока 

• Да е определи за какво обичайно се използват животните в нашето общество. 

• Да се съберат различни мнения сред учениците. 

• Да се развие критично мислене по темата. 

Тенденции 

• Проектно-базирано обучение 

• Съвместно обучение 

• Обърната класна стая 

• STEM обучение 

• Обучение на открито 

• Мобилно обучение 

• Обучение с отворен код 

• Донеси своето устройство (BYOD) 

• Обучение в социалните медии 

• Обучителни материали 

• Партньорско обучение 

Умения на 21-ви век 

• Творчество и иновации 

• Критично мислене и решаване на проблеми 

• Комуникация 

• Сътрудничество 

• Грамотност в областта на ИКТ (информационните и комуникационни технологии) 

• Социални и междукултурни умения 

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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План на урока 

Дейност Процедура Време
траене 

Проучване Учителите представят и обясняват целта на проучването. 

Те могат да изберат да използват въпросите, включени в 
Приложение 1, и да създадат анкета, като използват EU 
Survey, Google Forms или друг инструмент, или да отпечатат и 
раздадат анкетата. 

Учителите могат да копират въпросите, които се намират в 
този формуляр (също наличен в Приложение 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55 
минути 

Резултати 
и 
групиране 

След провеждане на анкетата учителите представят 
резултатите, обясняват различните роли и разделят учениците 
в групи по различните ключови области за дейностите, които 
ще последват. Темите, които ще бъдат обсъждани, са 
използването на животни като домашни любимци, в 
развлеченията, за храна, използването на животни в процеса 
на намиране на екологични решения и използването на 
животни в религиозни и културни традиции (15 минути). 

Учениците се разделят на групи от четирима или петима души 
(в зависимост от общия брой на учениците), като всеки от тях 
има различна роля. 

Различните роли са: 

• Водене на учебен дневник: определеният ученик отговаря 
за воденето на бележки, заснемането на снимки или 
видеоклипове и записването на дейностите (в Google Docs, 
текстов редактор или блогове); този ученик ще бъде и 
представител на групата. През последните 5-10 минути от 
урока този ученик трябва да зададе на съучениците си 
следните въпроси: 

o Какво направихте? 

o Какви инструменти използвахте? 

o Какви проблеми срещнахте? 

o Колко време ви отне? 

• Презентатор: определеният ученик отговаря за 
окончателното представяне на групата. Всички ученици в 
групата трябва да дадат своя принос, а презентаторът 
събира всички материали и изготвя заключителната 
презентация на групата. 

• Изследовател: определеният ученик отговаря за 
източниците на информация, лицензите и авторските 
права. 

• Отговорник за картата: определеният ученик ще използва 
карта (цифрова или друга, която дава възможност за 
поставяне на етикети или определяне на 
местоположението) и маркира местата, където е намерена 
информацията, като свързва картата с ресурсите, 
използвани по време на урока. Учениците решават каква 

110 
минути 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Дейност Процедура Време
траене 

роля ще има всеки от тях, след което разпределят 
работата по проучването (10 минути). 

Когато приключат, учениците започват проучването 
(85 минути). 

Групова 
задача 

 

След като учениците приключат с проучването на зададената 
тема, изготвянето на учебния дневник (15 минути) и 
обсъждането му (15 минути), те се съсредоточават върху 
подготовката на презентацията и картата, които ще бъдат 
споделени с основната група (25 минути). 

55 
минути 

Основна 
група 

Различните групи представят своите презентации и 
заключения пред всички (15 минути). 

Следва дебат по различните теми в основната група и 
учениците правят изводи, които ще бъдат публикувани 
(20 минути). 

Учениците, определени за различните задачи и отговорности, 
се групират, за да изготвят общ учебен дневник, презентация и 
карта и да гарантират правилно представяне на източниците и 
спазване на авторските права (10 минути). 

Учениците провеждат отново анкетата и сравняват резултатите 
с първата анкета (10 минути). 

55 
минути 

Оценяване 

Тук като пример включваме изображение от едно ръководство, което учителите могат 

да използват за оценяване на учениците: 

Качество на 
информацията 

Без отговор 
(0 точки) 

Информацията 
има малко или 
нищо общо с 
поставените 
въпроси 
(1 точка) 

Информацията 
поставя и 
отговаря на 
основните 
въпроси, но не 
дава 
подробности 
и/или примери 
(2 точки) 

Информацията 
отговаря на 
основните 
въпроси и 
дава 1-2 
второстепенни 
идеи и/или 
примери 
(4 точки) 

Информацията е 
ясно свързана с 
основната тема и 
дава няколко 
второстепенни 
идеи и/или 
примери  
(6 точки) 

Количество на 
информацията 

Без отговор 
(0 точки) 

Една или 
повече теми не 
са разгледани 
(1 точка) 

Всички теми са 
разгледани и на 
повечето 
въпроси е 
отговорено с 
едно изречение 
(2 точки) 

Всички теми са 
разгледани и 
на повечето от 
въпросите е 
отговорено с 
поне две 
изречения 
(4 точки) 

Всички теми са 
разгледани и на 
всички въпроси е 
отговорено с 
поне две 
изречения 
(6 точки) 

Редакция Без отговор 
(0 точки) 

Множество 
граматически, 
правописни или 
пунктуационни 
грешки 
(1 точка) 

Няколко 
граматически, 
правописни или 
пунктуационни 
грешки 
(2 точки) 

Почти никакви 
граматически, 
правописни 
или 
пунктуационни 
грешки 
(3 точки) 

Няма 
граматически, 
правописни или 
пунктуационни 
грешки (4 точки) 

Език Смесен 
(0 точки) 

Роден език 
(2 точки) 

Английски 
(4 точки) 
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Обратна връзка от учениците и учителите след изпълнението на учебния 
сценарий по време на пилотната фаза на проекта 

Обратна връзка от учениците 

• Този учебен сценарий е бил по-труден за учениците на възраст под 14 години и 

не толкова труден за учениците в прогимназиалните и гимназиалните класове, 

но все пак е бил предизвикателство.  

• За предпочитане е учениците да бъдат запознати с причините за провеждането 

на анкета в клас и след това да се пристъпи към създаването на анкета. 

Бележки на учителя 

• Като се има предвид разнообразието от теми за обсъждане и дейности в учебния 

сценарий, но също така и възможността за прилагане на сценария чрез метода 

на проектно-базираното обучение, учителите могат да избират между това да 

отделят часове в последователни дни от една седмица или да отделят конкретно 

време за всяка дейност през учебния срок. Например първото занятие може да 

бъде посветено на анкетата и как да бъде използвана, както и на тестването на 

различни инструменти. След това учителите могат да запознаят учениците с 

различните теми (животните в обществото, културата, развлеченията) и да 

импровизират, като адаптират съдържанието и дейностите (например да се 

съсредоточат върху етиката и след това да възложат дейност относно етиката 

на лова и актуалните разпоредби). 

• Моля, имайте предвид, че материалите от учебния сценарий може да са 

прекалено сложни. Препоръчваме на учителите да ги адаптират в зависимост от 

възрастта и знанията на учениците си. 

• Освен това, моля, имайте предвид, че темите на този учебен сценарий могат да 

предизвикат интересни, но интензивни дебати в клас. Отделете специално 

време за всяка дейност, включително за дебата, така че изпълнението да бъде 

пълноценно и смислено. 

• Този учебен сценарий може да се приложи по интердисциплинарен начин в 

контекста на предмети като биология, анатомия, етика, философия и екология. 

• Препоръчваме на учителите да подготвят въпроси по всички обсъждани теми 

(материали можете да намерите в Приложение 2). 

• Учителите могат да бъдат активни в намирането и представянето на повече 

ресурси по темата (например Декларацията на ЮНЕСКО за правата на 

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

Относно проекта „3Rs“ (трите Р-та) 

Този учебен сценарий е създаден в рамките на проекта „3Rs“. Проектът „3Rs“ създава 

учебни дейности за средните училища, за да представи принципите на трите Р-та 

(„3Rs“) – Replacement (замяна), Reduction (намаляване) и Refinement 

(усъвършенстване) на използването на животни в науката. Учениците ще развият 

уменията си за критично мислене и научна грамотност, като изследват теми като 

етиката в науката, как Европейският съюз защитава хуманното отношение към 

лабораторните животни и какви високотехнологични инструменти, които не са свързани 

с животни, са налични като алтернативи. Учебните дейности са достъпни за учителите 

в рамките на масов отворен онлайн курс (MOOC), организиран от European Schoolnet 

Academy. 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Проектът „3Rs“ е финансиран от Съвместния изследователски център на Европейската 

комисия в рамките на пилотен проект на Европейския парламент. Настоящият документ 

е изготвен от European Schoolnet (мрежа от 34 европейски министерства на 

образованието, която има за цел да насърчава иновациите в преподаването и ученето) 

в сътрудничество с ECORYS (международно дружество, предоставящо услуги в 

областта на научните изследвания, консултантската дейност и управлението) и 

SYRCLE (Център за систематичен преглед на лабораторните експерименти с животни).  
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Приложение 1 

Анкета относно различни теми, свързани с използването на животни в обществото и 
злоупотребата с тях. Можете да адаптирате въпросите и вариантите за отговор в 
зависимост от начина, по който сте организирали проучването. 

 

Обща информация 

*Моля, напишете вашето име и фамилия тук 

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

 

*Моля, напишете вашата възраст тук 

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

 

*Вашето училище (ако е необходимо) 

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

 

*Какво е вашето училище (основно, средно, гимназия) (ако е необходимо, може да 

бъде заменено с „в кой клас сте“) 

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

 

Друго, уточнете 

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

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

 

Домашни любимци 

*Имате ли домашни любимци? 

 Да 

  Не 

 

Какъв домашен любимец имате? 

  Куче 

  Котка 

  Птица 

  Кон 

  Малки животни 
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  Рибки 

  Друго 

 

Ако имате друг домашен любимец, опишете го тук 

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

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

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

 

*Според вас, хуманизираме ли домашните любимци? 

   Да 

   Не 

 

*Смятате ли, че хората, които имат домашни любимци, увеличават риска от 

предаване на инфекциозни заболявания? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

* Как домашните любимци могат да повлияят положително върху поведението 

ви? 

 Да подобрите чувството си за отговорност 

 Да подобрите оценките си 

 Да подобрите емоционалната си интелигентност 

 Да подобрите социалните си умения 

 Да подобрите спортните си умения 

 Не влияят положително за нищо 

 Не знам 

 

*Чували ли сте за проект, който използва животни, за да помага на хора с 

увреждания? 

 Да 

 Не 

 Не съм сигурен/а 
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Ако отговорът ви на предишния въпрос е „Да“, уточнете тук 

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

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

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

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

 

Животните и развлеченията 

*Съгласни ли сте с използването на животни за развлечение? 

 Да 

 Не 

 Не съм сигурен/а 

 

*Според вас, животните, които се използват за развлечения, страдат ли? 

 Да 

 Не 

 Не съм сигурен/а 

 

*Сегашните зоологически градини добър начин ли са за защита или изследване 

на животните? 

 Да 

 Не 

 Друго 

 

 

Ако отговорът ви е „Друго“, опишете тук 

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

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

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

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

 

*Ловът спорт ли е? 

 Да 

 Не 

 

*Необходима дейност ли е ловът? 
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 Да 

 Не 

 

Ако отговорът ви е „Да“, обяснете защо 

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

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

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

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

 

*Според вас, животните в цирковете страдат ли? 

 Да, винаги 

 Да, но само дивите животни като лъвове и слонове 

 Не, но понякога не живеят в добри условия 

 Не 

 

*Мислите ли, че зоологическите градини и аквариумите са необходими, или 

виртуалните технологии могат да ги заменят? 

 Да, с виртуалните технологии не е същото 

 Да, но само за защита на диви видове, изложени на висок риск, или за спасяване на 

животни от бракониерство 

 Не, при наличието на сегашните технологии те не са необходими 

 

*Знаете ли за традиция, при която животни се използват в популярни празници 

или местни празненства? 

 Да 

 Не 

 

Ако отговорът ви е „Да“, опишете тук 

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

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

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

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

 

*Смятате ли, че някои животински видове оцеляват, защото се използват в 

човешките дейности? 
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 Да 

 Не 

 

Животните и околната среда 

*Могат ли животните да променят нашата околна среда? 

 Да 

 Не 

 

*Възможно ли е прекомерното използване на селскостопански животни да 

допринесе за изменението на климата? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

*Опишете защо 

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

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

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

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

 

*Познавате ли актуален енергиен източник от животински произход? 

 Да 

 Не 

 

Животните и религията 

*Знаете ли за религиозни традиции, които включват животни? 

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

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

Ако отговорът ви е „Да“, опишете тук 

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

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

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

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

 



 
 
 

13 
 

Животните за храна 

*Необходимо ли е да се ядат животни? 

 Да 

 Не 

 

*Използват ли хората прекалено много животни за храна? 

 Да 

 Не 

 Не знам 

 

*Отглеждат ли хората повече животни, отколкото са необходими? 

 Да 

 Не 

 Не съм сигурен/а 

 

Благодарим Ви за участието! 

 

 

 

 

 

 

 

Преводът е изготвен от Scientix и е финансиран по програмата на Европейския съюз за 

научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ – проект Scientix 4 (договор за 

безвъзмездна помощ № 101000063), координиран от European Schoolnet (EUN). 

Съдържанието на този документ е отговорност единствено на организатора и не 

отразява мнението на Европейската комисия (ЕК). ЕК не носи отговорност за начина, по 

който представената в него информация може да бъде използвана. 

 


