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HIPPY-Program de vizitare pentru părinți cu copii cu vârste 
cuprinse între 3 și 7 ani  
  
HIPPY -Numele provine din limba englezä si inseamnä: 
Home Instruction for Parents and Preschool Youngsters 
 
HIPPY Hippy se adreseazä părinților cu copii preșcolari cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani. 
Veți obține o mulțime de sugestii, cum ati putea acasä -concomitent cu gradinita -sä 
pregatiti copii dumneavoasträ pentru scoalä si pentru o viatä profesionalä de succes. 
 
HIPPY este un program de succes pe plan internațional, program de educație 
interculturală 
O vizitatoare ,care provine din acelasi cerc cultural ca familia ,viziteazä mama care participä 
la acest program o datä pe säptäminä, si ii aduce materialul de joacä si educativ 
Vizitatoarea exerseazä cu mama cum sä foloseascä materialul didactic si räspunde la 
intrebärile care apar Materialele HIPPY, cărți cu ilustrate și foile de exercițiu, sunt in limba 
germana.Vizitatoarea deoarece este bilingvä vä poate acorda ajutor la tradus /inteles . O 
vizitä la domiciliu dureazä maxim o orä Datoria mamei (a tatälui) este sä se ocupe zilnic cu 
materialul didactic cca 20 de minute impreunä cu copilul Astfel invatä amindoi 
:mama,(tata.)si copilul si nu doar limba germanä . ei învață că învățarea în comun este 
distractivä.Mamele HIPPY/prima persoanä de contact au de asemenea,posibilitatea la 
întâlnirile regulate de grup de a-si împărtăși experiența Ședințele grupului HIPPY sunt 
conduse de către un specialist educațional,care aduce informatii in legäturä cu un subiect 
legat de educație, limbă sau de sănătate și stimulează schimbul de experientä. 
 
Toti membri familiei profitä de HIPPY: 
1)Copilul deoarece mama /tata se ocupä intensiv de el si astfel invatä in joacä 
2)Fratii ,deoarece observä cä invätatul face pläcere  
3) Toti membrii familiei,deoarece se pot bucurä de succesele obtinute impreunä invatä sä 
devinä mai curajosi  în relațiile cu alte persoane și instituții, cum ar fi grădinițe, școli și 
centre de consiliere Participarea la program sustine incluziunea socială,angajament si 
respect reciproc. 
 
HIPPY:este ajutor pentru oameni sä se ajute singuri  este voluntar /facultativ si insotesc 
familiile cu copii de la virsta de 3 ani pinä la virsta scolarä .Dacä este necesar existä 
programul special HIPPY  pentru prescolari . 
 
Contribuția costurilor/ Copil pentru consiliere si pentru materialul de joacä si didactic: este 
10 Euro /Lunä  
 
Contact: alpha nova Betriebs GesmbH 
HIPPY, Wiener Straße 2, 8605 Kapfenberg  
 
Projektleitung: Elisabeth Piwerka  
Doblergasse 6, 8020 Graz 
Tel.: 0699 140 326 63 
e-mail: elisabeth.piwerka@alphanova.at 
www.alphanova.at 
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