Ebeveynlerin HIPPY hakkındaki
düşünceleri:
„Diğer veliler ile bilgi alışverişinde
bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Gezilere ve diyaloglara da
katılıyorum.“
„HIPPY malzemeleri ile çocuğumu
bireysel olarak destekleyebiliyor ve
öğreniminde nasıl yardımcı
olabileceğimi biliyorum.“
„HIPPY ile çalışmaya başladıktan
sonra, çocuğum daha sakin oldu ve
konsantrasyonu arttı.“
„Çocuğum her zaman ev
ziyaretçimizin bize yeni malzemeler
getirmesini sabırsızlık ile bekler.“

İlginizi çektik mi?
Bizi arayın veya bize
e-posta yazın.

İlgili kişiler
Heidi Dreibholz
h.dreibholz@awo-spree-wuhle.de
Tel. 030.695 35 629

HIPPY

Arbeiterwohlfahrt
Berlin Spree-Wuhle e.V.
Begegnungszentrum
Adalbertstr. 23 a
10997 Berlin

„Neşe ile öğrenim“

www.awo-spree-wuhle.de
Tarafından desteklenir:

Bu program 3-6 yaş arası çocukları
olan ebeveynler içindi

HIPPY nedir?

HIPPY nasıl işler?

➢ HIPPY 3-6 yaş aralığında
çocuğu olan ebeveynlere
yönelik, bir ebeveyn-çocukprogramıdır.

➢ HIPPY programına
başladığınızda proje
çalışanımız sizi programı
uygulamada destekler.

➢ HIPPY çok yönlüdür ve
uygulaması kolaydır.

➢ Size her hafta yeni etkinlik
malzemesi getirerek onları
nasıl uygulayacağınızı gösterir.

➢ HIPPY ile ebeveynler
çocuklarının gelişimine evde
oyun oynayarak destek
olabilirler.
➢ HIPPY çocuğun öğrenme
isteğini geliştirir. Bu okula
başladığında önemli bir
gereksinimdir.

➢ Çalışanımız ile evde görüşebilir
veya anaokulu gibi başka
yerlerde de buluşabilirsiniz.
➢ HIPPY belirli aralıklar ile grup
toplantıları düzenler.

➢ HIPPY aktiviteleri çocuklar ve
ebeveynler için eğlencelidir.

➢ Bu görüşmelerde ebeveynler
birbirleriyle diyalog şeklinde
fikir alışverişinde
bulunabilirler.

➢ Aileler programa 3 sene
boyunca katılım
sağlayabilirler.

➢ Aile ile ilgili konular üzerine
bilgi verilir ve birlikte geziler
düzenlenir.

➢ Katılım ücretsizdir.

HIPPY neyi hedefler?
➢ Çocuğunuz ile beraber zaman
geçirdiğinizde onun güçlü
yönlerini daha iyi tanırsınız.
➢ Çocuğunuzun neler
yapabildiğini görebilir, onun
gelişimini destekler ve bu
sürece eşlik edebilirsiniz.
➢ Birlikte okuduğunuz kitaplar
ile erken dönemde
çocuğunuzun merakını
uyandırır ve severek
okumasını sağlarsınız.
➢ Çocuğunuz sizinle
oynamaktan, etkinlik
yapmaktan ve ona kitap
okumanızdan mutluluk
duyacaktır.
➢ HIPPY ile yeni kişilerle
tanışabilir ve çevrenizde
sunulan imkanlardan bilgi
sahibi olabilirsiniz.
➢ HIPPY okul için iyi bir ön
hazırlıktır.

