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HIPPY ne demek?
■

HIPPY 4 yasindan büyükler için ögrenme ve
oyun programidir.

■

HIPPY çocuk yuvasindaki programi tamamlar.

■

HIPPY çocuklari okula hazirlar.

■

■

■

■

■

Çocuklar ve aileleri bu program sayesinde almancalarini ilerletebilirler.
HIPPY ailelere Çocuklarini evde nasil oyun oynayarak kendilerini gelistirmeyi ögretir.
HIPPY aktiviteleri çocuklara ve ailelere zevk
verir. Bu aktiviteler aile ve çocuk baglarini güçlendirir.
HIPPY göçmen ailelerine önemli bilgiler verir,
örnegin: okul, saglik, beslenme ve egitim gibi.
Malzemeler için kendi katkısı hesaplanır

HIPPY ’nin uygulanisi
■

■

■

HIPPY evde uygulanilir.

■

HIPPY 2 yil sürmektedir. Bir yilda sadece
30 hafta sürer. Çalismalar okul zamanindan
sonra gerçeklesmektedir.
Bu zaman içerisinde hergün çocuklarinizla
20 dakika oynayip, ögreneceksiniz.
■

■

HIPPY de çalisan bir görevli, ögretici oyunlarla
evinize gelir ve çocugunuzla nasil oynayacaginiz
hakkinda bilgi verir.

HIPPY‚ de evleri ziyaret etmek için görevli
kisiler bayanlardir ve bunlarin hepsi göçmenler
hakkinda bilgilidir ve bu isi nasil yapabilinmesi
için bilgilendirileceklerdir. Bu görevli bayanlar
iki dil bildikleri için, sizlere tercüme konusunda
yardim edebilirler.
Düzenli zaman araliklarinda HIPPY üyeleri ve
çalisanlari arasinda bulusmalar düzenlenmektedir. Bu bulusmalar egitim uzmanlari (sosyal
pedagoglar) ile gerçeklesir. Bu bulusmada
egitim sorulari konusulur ve aileler yasadiklari
deneyimleri aralarinda paylasabilirler.

