Uniwersytet Gdański

Spotkanie akademickie: 5 listopada 2022 r. (sobota), godz. 10:00 ÷ 15:15
Dla uczniów z przedmiotu: BIOLOGIA
Poziom: ponadpodstawowy
Temat: CZY HOMO SAPIENS TO WYRODNY KREWNY?

Opis spotkania:
Zwierzęta – towarzyszą nam od tysiącleci. Śledząc historię ludzkości widać jak wielką rolą w niej odgrywają. Amerykański biolog ewolucyjny Jared Diamond stwierdził, że rozwój cywilizacyjny człowieka jest nierozerwalnie związany z wykorzystaniem gatunków roślin i zwierząt, które szczególnie
dobrze nadawały się do udomowienia. Udomowienie stworzyło dogodne warunki do rozwoju rolnictwa,
co pozwoliło wytwarzać nadwyżki żywności. Z kolei bezpieczeństwo żywnościowe przyczyniło się do
rozwoju innych dziedzin ludzkiej działalności. Dziś wykorzystujemy zwierzęta w wielu obszarach naszego życia: rolnictwie, gospodarce, rozrywce i nauce. Na zajęciach będziemy poszukiwać odpowiedzi
na pytanie: w jaki sposób i kiedy doszło do udomowienia zwierząt? Jakie skutki w życiu zwierząt i
człowieka wywołał ten proces? W jaki sposób współcześnie wykorzystujemy zwierzęta i czy mamy do
tego pełne prawo?
Opis spotkania:
Zajęcia składają się z trzech, dwugodzinnych modułów:
1) wykładu, na którym zajmiemy się zagadnieniami związanymi z udomowieniem zwierząt: zapoznamy
się z: krótką historią udomowienia popularnych zwierząt (bydło, świnia, kury, gęsi, koza, owce, koń,
pies, kot), metodologią badań nad udomowieniem, poznamy różnice między oswojeniem a udomowieniem oraz przeanalizujemy zmiany morfologiczne, anatomiczne, fizjologiczne i psychologiczne jakie
pojawiły się u zwierząt udomowionych.
2) ćwiczeń poświęconych etycznym aspektom wykorzystania zwierząt
Z prawnego punktu widzenia zwierzęta nie mają praw, gdyż nie mają zdolności do czynności prawnych, bo nie są podmiotami. Prawa takie przyznane są wyłącznie ludziom. Czy oznacza to jednak, że
człowiek może podejmować wobec nich wszelkie działania? Czy możemy czynić z nimi wszystko co
nam się podoba lub przyczynia się do naszej korzyści? Czy może jednak pewne działania ludzkie wobec zwierząt powinnyśmy określić jako niemoralne, czy wręcz zabronione lub karygodne? Na te i
wiele innych pytań dotyczących praw zwierząt i obowiązków człowieka wobec nich będziemy próbować odpowiedzieć podczas ćwiczeń warsztatowych.
3) ćwiczeń dotyczące wykorzystania zwierząt w badaniach
Głównym celem zająć jest przybliżenie uczestnikom istoty wykorzystywania zwierząt w badaniach
naukowych. Jest to kwestia cały czas bardzo kontrowersyjna, dlatego należy otwarcie mówić o tym,
jakie gatunki zwierząt są głównym obiektem badań, do czego się je wykorzystuje i jaki czeka je los po
przeprowadzonych doświadczeniach. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi testami
i procedurami przeprowadzanymi na zwierzętach doświadczalnych oraz zobaczyć, jak żyją zwierzęta
biorące udział w badaniach naukowych.
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Plan spotkania
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 13.15
13.15 – 13.45
13.45 – 15.15

Grupa 1 – (20 osób)
Grupa 2 – (20 osób)
Rejestracja w Auli Wydziału Biologii
Wykład
Przerwa 15 minut
Ćw. dot. wykorzystania zwierząt w badaniach (2 godziny lekcyjne)

Ćw. dot. etycznych aspektów wykorzystania
zwierząt (2 godziny lekcyjne)

Przerwa rekreacyjna z poczęstunkiem 30 minut
Ćw. dot. etycznych aspektów wykorzystania zwierząt (2 godziny lekcyjne)

Ćw. dot. wykorzystania zwierząt w badaniach (2 godziny lekcyjne)

Zapisy
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: ankoug@gmail.com
(Anna Kot). Zapisy trwają do 31 października 2022 r. lub do „wyczerpania miejsc” (liczba miejsc jest
ograniczona – 40 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zgłaszające się proszone są o podanie w
mailu następujących informacji:
− imienia i nazwiska,
− kontaktowego adresu mailowego,
− tematu spotkania akademickiego,
− krótkiej informacji (uczestniczyłem / nie uczestniczyłem) o wcześniejszym uczestnictwie
− w jakimkolwiek spotkaniu akademickim, kursie e-learningowym lub innej formie zajęć organizowanej przez Uniwersytet Gdański w ramach programu Zdolni z Pomorza – Uniwersytet
Gdański,
Zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na
adres mailowy: ankoug@gmail.com (Anna Kot).
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