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Annelerin HIPPY konusundaki
düþünceleri
Bu program sayesinde kýzýma daha yakýn oluyorum ve
birlikte daha fazla vakit geçiriyoruz.
Kýzýmla birlikte neler yapabileceðime dair yeni fikirler
edindim.
Çocuðumla oynayarak öðrenmek bana büyük haz
veriyor. Kýzým þimdi daha çok konuþuyor. Anaokulunda,
þimdi eðitmenleriyle de konuþuyor.
Daha önce çocuðumla sadece sayýlarý sayardýk ve
harfleri yazardýk.
Bu program sayesinde oðluma çok daha fazlasýný
gösterebiliyorumve bu bana zevk veriyor.
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Çocuðunuz yeteneklerini tam anlamiyla
geliþtirebilmesi için.

HIPPY annelerin, okul, saðlýklý yaþam, beslenme ve
eðitim alanýndaki sorunlarý için de önemli bir bilgi
kaynaðýdýr.

Bir HIPPY eðitmeni, anneleri ziyaret edip HIPPY için
özel olarak geliþtirilmiþ oyun ve eðitim malzemesini
sunar ve ne yapýldýðýný açýklar.

Bir ailenin ödemesi gereken miktar yýlda 60  dur.

HIPPY nasýl çalýþýr?
HIPPY 2 sene sürüp, yýlda 30 haftadan ibarettir. Tatiller,
okul tatillerine uygun olarak hazýrlanmýþtýr.
Bu süre zarfýnda, anneler çocuklarýyla hergün 15 dakika
oynayarak öðrenirler.

HIPPY nedir?
HIPPY 4 ve 5 yaþýndaki çocuklarý okula hazýrlýk amaçlý
bir teþvik programýdýr.

HIPPY eðitmenleri de anneler olup, bu görev için özel
olarak eðitilirler.
Ýki dil konuþup, gerektiðinde HIPPY annelerine
tercümelerde de yardýmcý olabilirler.

Grup toplantýlarý, diðer iþtirakcýlarýn da katýlýmýyla belli
aralýklarla bir pedagog rehberliðinde vukuu bulur.
Bu buluþmalarda yetiþtirme konusuna dair sorularý dile
getirme ve karþýlýklý tecrübe alýþ veriþinde bulunma
imkaný da vardýr.

HIPPY nin aðýrlýk noktasý lisan teþvikidir.
Göçmen çocuklarý, anneleriyle birlikte Almanca bilgilerini
geliþtirme olanaðýný bulurlar.
HIPPY aktiviteleri, çocuklarý ve anneleri eðlendirir. Bu
positif tesirler çocuk-anne iliþkisini güçlendirir.
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