เยี่ยมชมโรงเรี ยนอนุบาลประเทศเยอรมัน
25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556

ในระหว่างปิ ดภาคเรียนที่ผา่ นมานี ้ ได้ มีโอกาสพาคณะครู ไปเยีย่ มชมโรงเรียนอนุบาลที่ประเทศเยอรมัน 3 โรง เป็ นโรงเรี ยน
รัฐบาล โรงเรี ยนแนววอลดอร์ ฟ และโรงเรี ยนในเครื อคาทอลิค ทั ้งสามโรงมีความแตกต่างและความเหมือน ที่ทาให้ ได้ รับ
ความรู้และหลักการที่น่าสนใจ จึงขอแบ่งปั นประสบการณ์ เพื่อนาเสนอแก่คณ
ุ ครูและผู้บริหารทุกท่านที่สนใจค่ะ

โรงเรียน Kindertagesstatte Kastanienkinder เป็ นโรงเรี ยนรัฐบาลประจาเมือง Weiltingen มีเด็กนักเรี ยนทั ้งหมด
65 คน อายุตั ้งแต่ 1-6 ปี

แบ่งเป็ น 2 ระดับชั ้น

ระดับเตรี ยมอนุบาล (1 ห้ องเรียน)

ห้ องเรี ยนเตรียมอนุบาลหรื อ Krippe ดูแลเด็กอายุ 1-3 ปี ในห้ องจะจากัด

จานวนเด็ก 15 คน/ห้ อง โดยมีครู 3 คนเป็ นผู้ดแู ล
บรรยากาศในห้ องจะคล้ ายห้ องเรี ยนอนุบาล คือ มีโต๊ ะทางานใหญ่
สาหรับนัง่ เป็ นกลุ่ม มีผลงานเด็กตกแต่งทัว่ บริ เวณห้ อง รอบๆห้ อง
จะเป็ น Play Station ต่างๆ มีท ั ้งของเล่นชิ ้นใหญ่ เช่น ไม้ ลนื่ ตู้
ใหญ่ๆ ให้ เด็กมุดเล่น และ ของเล่นชิ ้นเล็กๆ
สังเกตเห็นว่าเด็กที่นี่ใช้ กรรไกรตัดกระดาษตั ้งแต่อายุไม่ถึงสองขวบ
การตกแต่งทุกห้ องเรี ยนจะมีผ้าสีอ่อนๆ หรื อกิ่งไม้ห้อยจากเพดาน
เพื่อตกแต่งให้ มีมิติความสูงต่าและเกิดความรู้สึกอ่อนโยน

ผลงานจากการเรี ยนรู้เรื่ องสีของเด็กๆ ที่โรงเรียนนี ้จะให้ เด็กๆ
เรี ยนรู้สี สัปดาห์ละสี เช่น กรอบภาพสีเขียว เป็ นผลงานรวมจาก
เด็กๆทุกคนในสัปดาห์สีเขียว ในสัปดาห์น ั ้น เด็กๆ จะใส่เสื ้อผ้ าทีม่ ีสี
เขียว จะทานผักผลไม้ และอาหารที่มสี ีเขียว สารวจรอบๆ โรงเรี ยน
และเก็บสิ่งที่มสี ีเขียวเข้ ามาดูในห้ อง เมื่อเรียนครบทุกสีหลัก จะ
เป็ นสัปดาห์ของ rainbow
ผลงานในห้ องของเด็กๆ เตรียมอนุบาล

เด็กๆ วาดรูปบนกระดาษทรงกลม และเอา
กระดาษโพสต์อิทสีมาติดรอบๆ
ระดับอนุบาล (2 ห้ องเรียน)

พิมพ์ภาพมือลงบนผ้ า และ
ดัดลวดเป็ นตัวผีเสื ้อ

ใช้ ก้นขวด ปากขวดพิมพ์ภาพ(ดอกไม้ )
และใช้ ขอบปากขวดกลิ ้งเป็ นเส้ น (หญ้ า)

ห้ องเรี ยนอนุบาลที่นี่ รับ เด็กอายุ 4-6 ปี เรียนคละอายุกนั เพื่อให้ เด็กโต

เป็ นตัวอย่างให้เด็กอายุน้อย จานวนเด็ก 25 คน/ห้ อง มีคณ
ุ ครู 2-3 คนต่อห้ อง การเรียนการสอนทีน่ ี่ใช้
Project Approach เน้ นการเรี ยนรู้สื่อจริ ง โดยเฉพาะสื่อจากธรรมชาติ

และการสร้ างผลงานศิลปะทั ้งเดี่ยวและ

กลุ่ม
บรรยากาศการจัดห้ องเรียน คล้ายคลึงกับระดับเตรียมอนุบาลทั ้งในเรื่ อง
ขนาดของห้ อง การจัดมุมต่างๆ ให้ เด็กเล่น แต่ของเล่นในห้ องถูกปรับให้
เหมาะสมกับวัย เช่น เป็ นของเล่นชิ ้นเล็กทีเ่ น้ นการต่อ การใช้ทกั ษะที่
ละเอียดขึ ้นในการเล่น
เด็กผู้ชายที่นงั่ อยู่ตรงกลางรูป เกิดในวันนี ้ คุณครูจึงให้ เด็กตัดกระดาษ
เป็ นรูปมงกุฎเพื่อสวมศีรษะ ซึ่งเด็กคนทีเ่ ป็ นเจ้ าของวันคล้ายวันเกิดทุก
คน จะได้ เป็ นเจ้ าชายในวันนั ้น

ภาพบนเป็ น การทากิจกรรมกลุ่มใหญ่ เด็กๆ และคุณครู นัง่ เป็ นวงกลม
ตรงกลางมีดอกทานตะวัน ซึ่งเป็ นดอกไม้ ที่หาได้ ทวั่ ไปในฤดูน ั ้นวางอยู่
ตรงกลางตลอกสัปดาห์ ให้ เด็กๆ สังเกต เนื่องจากในสัปดาห์นี ้ คุณครู
มอบหมายให้เด็กๆ วาดรูปดอกทานตะวันโดยใช้ สีน ้า เป็ นผลงานเดี่ยว
ด้ านล่างเป็ นการเข้ามุมเพื่อทางานของเด็กๆ เด็กจะเข้ ามุมทีละคนเพื่อ
ทางานเดี่ยว เมื่อวาดรูปเสร็ จ คุณครูจะให้ เด็กใช้กระดาษสี ทีเ่ ด็กๆ ตัดไว้
เป็ นรูปทรงสี่เหลีย่ ม มาติดทาเป็ นกรอบรูป
โดยปรกติคณ
ุ ครูจะบูรณาการเรื่ องสี วัสดุ และรูปทรง จากงานศิลปะ
เนื่องจากอนุบาลที่เยอรมัน จะไม่เน้นเรื่ องการเขียนอ่าน ผลงานที่
ปรากฏในห้ องจึงมีเพียงผลงานศิลปะของเด็กเป็ นหลัก

โต๊ ะทางาน อีกหนึ่งโต๊ ะในห้ อง สัปดาห์นี ้เด็กๆ จะทาโมบายโดยใช้ วสั ดุที่
ออกไปเก็บจากสนาม และของที่หาได้ ในฤดูนี ้มาทาโมบาย
เด็กแต่ละคนจะเลือกของที่ตนเองจะเลือกใช้ จากบนโต๊ ะ มาใส่
ถาดของตัวเอง เพราะครูอยากให้ เด็กได้ สงั เกตและค่อยๆ เลือก
ก่อนลงมือทา
นาวัสดุที่เลือกไว้ มาร้ อยหรื อผูกปมกับเส้ นเอ็นกับคุณครูทีละคน
กิจกรรมนี ้จะเห็นความใจเย็นของคุณครูและของเด็กมาก เพราะ การ
ร้ อยเอ็นซึ่งลื่นและใส ต้ องใช้ ทกั ษะทีล่ ะเอียดและสมาธิมาก
ผลงานจาก Project เรื่ องยักษ์
เด็กๆ ในห้ องช่วยกันทายักษ์ โดยใช้กระดาษ มาวางต่อๆกัน วาดภาพ
ระบายสี เป็ นยักษ์ ที่มขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ เท่าที่จะติดไว้ หน้าห้ องเรียนได้ เป็ น
กิจกรรมแฝงเรื่ องการคิดคานวณไว้ ในความสนุกสนาน เพราะเด็กๆ
ช่วยกันคิดว่า บริ เวณไหนที่มีเพดานสูงที่สดุ และยักษ์ จะต้ องสูงขนาด
ไหน โดยใช้ ขนาดของตัวเด็กเอง เป็ นมาตรวัดและคาดคะเน
คุณครูที่นี่มกั ให้ เด็กๆ ใช้ กระดาษหน้าเดียวให้ เด็กๆ ทางาน เพื่อปลูกฝั ง
เรื่ องการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยยักษ์ ตนนี ้คูณครูเลือกปฏิ ทนิ
กระดาษและใช้ ด้านหลังของปฏิทิน ทาให้ การเรี ยนรู้เรื่ องการประหยัด
ถูกซึมซับไปในชีวิตประจาวันอย่างเป็ นธรรมชาติ

กล่องเก็บอุปกรณ์ หรื อพอร์ ตโฟลิโอ เด็กๆ ทุกคนจะทาเองตั ้งแต่ตอนเข้ า
เรี ยน โดยใช้ ด้านหลังของกระดาษหน้าเดียวมากลิ ้งสี และห่อบนกล่อง
หรื อแฟ้ม คุณครูจะเขียนชื่อหรื อแปะรูปให้
ด้ านในกล่อง (รูปล่าง) กล่องสีเด็กๆ นามาจาก
บ้ าน ส่วนกระดาษที่เห็นคือปฏิทินเก่า ซึ่ง
เด็กๆ จะนาด้ านหลังปฏิทินมาใช้ บางคนจึง
นามาจากบ้ านด้ วย และนามามาเก็บในกล่อง
ของตนเองที่โรงเรี ยน

โรงเรี ยน Waldorf Kindergarten Dinkelsbuhl เป็ นโรงเรี ยนอนุบาลขนาดเล็ก เพิ่งเปิ ดใหม่ จึงมีเพียง 1 ห้ องเรี ยน
เด็กนักเรี ยนทั ้งหมดประมาณ 15 คน ครู 2-3 คน
ผู้บริ หารเล่าว่า วัสดุอปุ กรณ์และของต่างๆ ที่อยู่ในโรงเรียน ได้ รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองเป็ นจานวน
มาก เช่น พื ้นไม้ ในห้ องทั ้งหมดได้ จากชุมชนที่ต้องการสนันสนุนโรงเรี ยนแนววอลดอร์ ฟ ของเล่นจากไม้ ได้ จาก
ผู้ปกครองซึ่งเก็บกิ่งไม้ ที่หกั มาเลื่อยทาของเล่นให้ อยู่เสมอ นับเป็ นความร่วมมือที่เกิดจากความเข้ าใจและเห็นใจใน
การดาเนินกิจการของโรงเรี ยนซึ่งมีต้นทุนสูงและจานวนนักเรี ยนไม่มากนัก
บรรยากาศในห้ องเรี ยน

เกศินี วัฒนสมบัติ

