Dierenlessen voor de basisschool
Samenvatting
Dierenwelzijn neemt een steeds belangrijker plaats in in de
maatschappij. Om bewuste burgers te krijgen die dierenwelzijn
meewegen in hun aankoopgedrag en op een verantwoorde
manier met dieren omgaan, is het belangrijk dat kinderen al op
jonge leeftijd in aanraking komen met dieren en leren dat een
dier een wezen is met gevoel, waar je rekening mee moet
houden. Met dit als uitgangspunt is er een lespakket ontwikkeld
voor basisscholen, dat in dit project in de praktijk wordt uitgetest
en geëvalueerd. Er zijn lessen over koe, varken, kip, konijn, geit,
vis en honingbij. Kinderen leren vanuit de biologie om te
begrijpen hoe het dier in elkaar zit, vervolgens hoe wij het (in
Nederland) houden, en tenslotte leren ze een mening vormen
over hoe wij met dieren omgaan.
Bij de lessen hoort een informatieve website, die onder
GroenKennisnet komt te vallen en ontwikkeld wordt in de periode
tot juli 2012: http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl

Betrokken partijen
Hogeschool HAS Den Bosch
Landelijke Dierenbescherming
OVC Educatieve dienstverlening

Wageningen Universiteit
Fontys PABO Den Bosch
Diverse basisscholen

Doel van het programmaonderdeel
Het doel is om een lessenpakket en website voor basisscholen
over biologie en welzijn van (productie)dieren verder te
ontwikkelen en in de praktijk te evalueren.
Beoogde resultaten
1. Een gebruiksklaar lessenpakket voor basisscholen over
biologie en dierenwelzijn van koe, varken, kip, konijn, geit, vis
en honingbij, met bijbehorende interactieve website.
2. Een evaluatieonderzoek naar leeropbrengst, houding en
gedrag van leerlingen die de dierenlessen hebben gehad.
3. Een gebruiksklare leskist behorende bij het lessenpakket.
4. PR en communicatie rond het lessenpakket met als doel een
brede verspreiding van het lesmateriaal.
Start en eind
September 2011 – september 2013
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