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HIPPY 
Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters
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Üç ve yedi ya! dönemi
okul öncesi anne 

çocuk e"itim programı

Dieses Projekt wird gefördert durch: für faire Chancen von Anfang an...
In Kooperation mit

als Träger von HIPPY Österreich

HIPPY Kontakt



... Çocu#un

 Çocu"un seninle birlikte e"lenirken ö"renir.

 Çocu"un kelime hazinesi ve almanca dilbilgisi 

geli#tirilir.      

 Çocu"un yaratıcı dü#ünme yetene"i, zihinsel, 

duygusal, sosyal ve bedensel geli#imi desteklenir.

 Çocu"un kitap okuma, dinleme alı#kanlı"ı kazanır.

 Çocu"un renkleri ve formlar ö"renir.

 Dinlemeyi ve mantıklı dü#ünmeyi ö"renir.

... sen ve ailen
Çocu"unla ileti#imini güçlendireceksin.

Çocu"unu daha iyi tanıyacaksın.

Çocu"unla birlikte ö"reneceksin.

Karde#ler de beraber ö"renebilecek.

Özgüvenini tazeleyeceksin.

Çocu"unla ilgili sorularını evine gelen e"itmene 

sorabileceksin.

Ailen ve kendin ile ula#tı"ınız ba#arıdan mutluluk ve 

gurur duyabileceksin.

Ev ziyaretleri

E"itmenler haftada 1 kez ev ziyaretlerine geliyor.

Beraberinde oyun ve ö"retici e"itim malzemeleri 

getirerek, kullanılacak ders materyallerini size tanıtıp, 

uygulayaca"ınız alı#tırma ve çalı#ma sistemini 

gösterecek.

Ortalama 1 saat sürecek bu ziyaretlerde getirilen 

e"itim malzemeleri sizlerde kalıyor.

Bir hafta sonraki ev ziyaretine kadar getirilen 

e"itim malzemeleri ile çocu"unla birlikte programı 

çalı#abileceksin.

Grup bulu$maları ve geziler

Di"er annelerle deneyimlerini payla#abilirsin.

Yeti#tirme, sa"lık, e"itim ve bo# zamanlarında neler 

yapılabilir gibi temalarla ilgili uzmanlardan bilgiler 

alabilirsin.

Çe#itli istekler do"rultusunda ba#vurabilece"in yer-

lerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilirsin.

HIPPY oyun ve ö"renme malzemeleri ile  aylık 10$ /se-

nede 7 kez.

HIPPY nedir? HIPPY programı ile HIPPY nasıl uygulanır?

Çocu͗un okula 
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HIPPY ba#arılı ve enternasyonel bir okul öncesi erken 

e"itim programıdır.

HIPPY aile ve çocu"u oynarken ö"renmeye te#vik eder.

Çocukların okula hazırlanmalarını destekler ve katkıda 

bulunur.

HIPPY programında e"itimli, yabancı kökenli ve sizinle 

aynı dili konu#an kadınlar evlerinize gelerek sizinle birlikte 

çalı#ıyor.

Kimler bu programa    katılabilir ?

 Çocukları 3-7 ya# aralı"ında olan aileler

 Göçmen aileler, anadilleri Türkçe, Farsça ve Dari olan 

aileler.

 Migrasyon biyogra%si olan ve Almanca bilen aileler


