ตามไปดูโรงเรี ยนอนุบาล ทีฮ่ ่ องกง
ครู หน่อย ครู นุช ครู เกศ ครู เก๋ และครู เอ๋
Eton House International Preschool เป็ นโรงเรี ยนในเครื ออีตนั เฮาส์ โดยมีจุดเริ่ มต้นที่ประเทศ
สิ งค์โปร์ และมีจานวน ๗๒ แห่งทัว่ โลก เปิ ดระดับเด็กเล็กถึงมัธยม แต่ในฮ่องกงนี้ เปิ ดเฉพาะระดับ
อนุบาล รับเด็ก ๑ ขวบ ถึง ๖ ขวบ
หลักสู ตร ใช้หลักสู ตร International Baccalaureate และ Reggio Emilia Educational Project
of Northern ltaly ซึ่งคือหลักสู ตรมาตรฐานของประเทศอังกฤษ และนาแนวคิดของ Reggio Emilia ซึ่ง
พัฒนาเด็กโดยให้เด็กได้คน้ คว้าในสิ่ งที่ตนเองสนใจผ่านการสนทนาและมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนครู และ
สิ่ งแวดล้อมของสังคมนั้นๆ
โรงเรี ยนตั้งอยู่ Red Hill Peninsula อยูท่ างทิศตะวันออกของเกาะฮ่องกง เป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ น
อาคาร เมื่อเข้าไปถึงในโรงเรี ยนจะให้ความรู ้สึกอบอุ่น สะอาด สว่าง ตกแต่งด้วยโทนสี ธรรมดา และมี
กระจกรอบด้านเพื่อให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ

ภายในห้องเรี ยน ห้องเรี ยนทุกห้องมีหน้าต่างล้อมรอบ เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงจัด
มุมห้องได้ตามความต้องการ และใช้วสั ดุจากธรรมชาติ ตามแนวคิดของ Reggio Emilia อย่างชัดเจน

ครู จะทา documentation (สารนิทศั น์) เป็ นการบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของเด็กทุกคน เป็ น
รายบุคคล จัดใส่ แฟ้ มสะสมผลงาน และส่ งให้ผปู ้ กครองเมื่อสิ้ นภาคเรี ยน
การวางแผนการสอน เนื่ องจากการเรี ยนรู ้เกิดจากการสนใจของเด็ก จึงไม่มีการวางแผนการสอน
ล่วงหน้า แต่จะเตรี ยมเนื้ อหาจากสิ่ งที่เด็กสนใจ และครู สามารถค้นหาข้อมูลร่ วมกับเด็กได้ตลอดเวลาจาก
คอมพิวเตอร์ ที่มีอยูท่ ุกห้องเรี ยน ครู จะเตรี ยมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมให้กบั เด็ก

เด็กๆ จะใช้เวลาอยูท่ ี่โรงเรี ยนเพียงครึ่ งวัน โดยเข้ามุมเสรี ที่สนใจตามความต้องการ เรื่ องการ
ประเมิน ครู ใหญ่บอกกับพวกเราว่า คุณครู จะมีการประชุ มทุกวันและนาเสนอสิ่ งที่ได้ทากับเด็กๆ และสิ่ งที่
เตรี ยมให้เด็กได้สืบค้นและเรี ยนรู ้ต่อไป ซึ่ งก็คือการนิ เทศ แต่ไม่มีการประเมินเอกสารกิจกรรมและ
โครงการแต่อย่างใด
การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ในห้องเรี ยนมีกระบะทรายไม้ เนื่องจากโรงเรี ยนไม่มีบริ เวณภายนอกให้เด็กเล่น โรงเรี ยนจึงจัดมุม
เล่นทรายให้กบั เด็ก ๆ ไว้ในมุมห้องเรี ยน และสนามเด็กเล่นเป็ นสนามในห้องกว้าง ใช้พรมสี เขียวและใช้
เทปติดเป็ นลู่จกั รยาน มีจุดเริ่ มต้นและและจุดสิ้ นสุ ด โดยไม่ลืมที่จะจัดจุดที่จอดรถจักรยานไว้ดว้ ย ครู
สามารถเปลี่ยนแปลงลู่จกั รยานให้เป็ นรู ปแบบใดก็ได้เช่นกัน

มีการใช้กระจกประกอบในบริ เวณทัว่ ไปในโรงเรี ยนเพื่อให้เด็กได้มองเห็นมิติการสะท้อนจากการ
ใช้กระจก หนึ่งบานหรื อหลาย ๆ บาน ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง พร้อมๆ กัน

มีราวแขวนอุปกรณ์ดนตรี และเครื่ องเคาะจังหวะ

ทางเดินปูแผ่นกันกระแทก ใช้แผ่นกันกระแทกวางรองให้เด็กใช้รถเข็น เพื่อกระตุน้ ประสามสัมผัส
ที่หลากหลายของเด็ก ที่จะได้ยนิ เสี ยง ได้สัมผัสที่แตกต่าง มีกอ้ นหิ นจากธรรมชาติหลายๆก้อนอยูใ่ นตะกร้า
ไว้ให้เด็กๆได้ลองใส่ ในรถเข็น

โต๊ะกิจกรรม ครู เตรี ยมอุปกรณ์ตา่ งๆ วางไว้ให้เด็ก สมุดวาดภาพของเด็ก ดินสอ เด็กสามารถมา
เขียนได้เมื่อต้องการ ตามความสนใจของเด็ก (ในขณะนั้นเด็กสนใจเรื่ องแพนด้า)

Sand Station มุมเล่นทราย เด็ก
ได้เล่นทรายกับอุปกรณ์ต่างๆ ฟังเสี ยงทราย
และสังเกตทรายที่ไหลลงจากทางลาดที่ทา
จากลังกระดาษ

กล่องฉลุลาย มีไฟส่ องจากด้านในและด้านนอก ให้เด็ก ๆ ตกแต่ง ในกล่องแสงตามจินตนาการ

เด็กทุกคนจะนาน้ าและอาหารมาเอง โรงเรี ยนจัดเตรี ยมตะกร้าขวดน้ าให้เด็กทุกคนไว้

โต๊ะ sensory motor มีโอเอซิส (ที่ปักดอกไม้) แผ่นโฟมกันกระแทก และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ กิ่งไม้
ส่ วนประกอบของต้นไม้ ก้อนหิ น ก้านไม้กวาด ตะเกียบ ขนนก ที่หาได้ง่าย ๆ ให้เด็กได้ทดลองเล่นและ
ออกแบบการเล่น

พวกเราหวังว่าการนาเสนอในครั้งนี้ จะเป็ นจุดประกายความคิดให้กบั คุณครู ในการนาไปจัดมุม จัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั เด็ก ๆ ของเราต่อไป

