Seminarele de Enrichment 1 şi 2 „Shape—South and East Europe”
Organizate de EAZA în cooperare cu The Shape of Enrichment, Inc. şi Federația Grădinilor Zoologice şi
Acvariilor din România
Sub egida EAZA Academy, EAZA are plăcerea de a sponsoriza The Shape of Enrichment în prezentarea
primelor două seminarii în Europa de Sud şi Est. Seminarele vor fi găzduite de:

Zoo Timişoara, România, 2‐5 noiembrie 2011
Zoo Nyíregyháza, Ungaria, 13‐16 noiembrie 2011
Seminarele organizate de The Shape of Enrichment îşi propun să ajute îngrijitorii de animale interesați să
creeze şi să mențină la zi planuri de enrichment pentru diferite categorii de buget. Atelierele practice vor
trata tehnici de ultimă generație în îmbogățirea mediului, care au ca scop dezvoltarea unei abordări
comprehensive, în care enrichment este inclus în programele de management general al zoo.
Activitățile de la seminar au fost concepute special pentru îngrijitori, curatori, biologi şi veterinari,
indiferent de experiența pe care o au deja în domeniu. Participanții îşi vor putea îmbunătăți înțelegerea
modului de planificare eficientă a programelor de enrichment pentru a determina o îmbunătățire a stării
animalelor pe care la au în îngrijire.
Seminarul va conține activități teoretice şi practice privind planificarea programelor de enrichment şi
tehnicile de rezolvare a problemelor. Pe tot parcursul programului vor exista numeroase oportunități de a
trata aspecte speciale pentru care participanții manifestă interes şi vom încuraja implicarea activă a tuturor
participanților pentru ca activitățile să prezinte un maxim de avantaje.
Valerie Hare va fi instructorul. Ea a co‐finanțat seminaree şi va fi coordonatorul acestora din partea The
Shape of Enrichment, Inc., care activează din 1991. Ea a susținut seminarii pe teme de enrichment în multe
țări din întreaga lume încă din anul 2000. Bogata sa experiență în cadrul colecțiilor de animale i‐a ajutat să
se califice pentru crearea şi predarea unor seminarii de enrichment aplicat de cea mai bună calitate.
Seminarele vor fi susținute în limba engleză, cu traducere în limba română sau maghiară.
Prima şi ultima zi a seminarului vor fi de fapt jumătăți de zi, pentru ca participanții să poată ajunge şi pleca
la timp.
Taxa de înregistrare la seminar este de €30 / 130 RON / 8.250 HUF şi acoperă:
• Toate materialele de seminar
• Mesele de prânz şi gustările din pauze
Numărul de locuri disponibile la acest seminar este limitat, de aceea vă rugăm să vă înscrieți din timp.
Pentru înscriere şi alte informații, inclusiv detalii privind bursele disponibile, vă rugăm contactați
myfanwy.griffith@eaza.net
Daca doriti sa va inscrieti pe lista de e‐mail a Shape—South and East Europe, va rugam scrieti la
see@enrichment.org

