Lista cu raspunsuri la intrebari frecvente despre programul
ABC-ul Ingrijirii Animalelor de Companie
Cine deruleaza programul ABC-ul Ingrijirii Animalelor de Companie?
Programul ABC-ul Ingrijirii Animalelor de Companie este desfasurat de ARPAC – Asociatia Producatorilor
de Hrana pentru Animale de Companie, o organizatie non-guvernamentala care sprijina si sustine
interesele importatorilor si producatorilor de hrana pentru animale de companie.

In ce consta acest program?
Programul consta in derularea unor activitati dedicate ingrijirii animalelor de companie, caini si pisici, in
scolile din Romania. Activitatile sunt organizate atat sub forma unor prezentari orale sustinute de medici
veterinari, studenti voluntari si profesori, cat si sub forma unor evenimente tematice la care se reunesc
elevi si profesori de la mai multe scoli (ex. Tehnici de acordare a primului ajutor pentru animale de
companie, Ziua Internationala a Animalelor).

Cand se desfasoara programul?
Incepand din anul 2012, programul are in fiecare an cate o noua editie. Editia curenta a inceput in
octombrie 2016 si se va incheia in iunie 2017.

Exista un Acord incheiat cu Inspectoratul Scolar?
Asociatia Romana a Producatorilor de Hrana pentru Animale de Companie semneaza pentru fiecare
editie un parteneriat de colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si cu inspectoratele
scolare din orasele in care se desfasoara proiectul.

Activitatea cadrelor didactice este recunoscuta?
Fiecare profesor primeste la sfarsitul editiei o diploma si o adeverinta de participare.

Pe ce materiale de bazeaza?
Programul are la baza mai multe materiale: clipuri video, brosuri despre ingrijirea cainelui si pisicii,
minighid de ingrijire animalelor de companie, chestionar de evaluare, chestionar de feedback profesori
si parinti.
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Unde gasesc materiale utile pentru predare?
Materialele
sunt
disponibile
www.petabc.ro/progameducational.

in

format

electronic

pe

pagina

proiectului

Cine preda materialele in scoala?
Materialele sunt prezentate in scoala fie de un medic veterinar sau student voluntar, fie de profesori.
Profesorii care doresc sa urmareasca o prezentare sustinuta de un medic veterinar pot accesa o
intregistrare realizata de ARPAC, disponibila aici https://www.youtube.com/watch?v=xHpGb2hZpS8.

Profesorii pot folosi si alte materiale decat cele primite?
Profesorii au libertatea de a folosi materiale complementare celor pregatite de ARPAC.

Aceeasi scoala poate participa la mai multe editii ale programului?
Da, o scoala se poate inscrie la fiecare editie a programului.

Unde pot vedea lista scolilor inscrise in program?
Lista scolilor inscrise in program este disponibila pe site-ul www.petabc.ro, la sectiunea Program
educational.

Unde pot vedea fotografiile de la activitatile organizate in scoli?
Fotografiile primite de la profesorii coordonatori si cele de la evenimente sunt incarcate pe pagina de
Facebook a programului www.facebook.com/petabc.ro

Pentru parintii interesati de acest program ce detalii le putem da?
Parintii pot completa un formular de feedback prin care isi exprima pararea asupra utilitatii programului
in scoala. De asemenea, ei pot consulta Ghidul pentru parinti ABC-ul Ingrijirii Animalelor de Companie.

Ce costuri implica desfasurarea programului?
Desfasurarea programului este gratuita, la fel si materialele didactice.
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