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ฉบ บ ใหม นีมีเนือ หาเกียวก
 บอะไรบาง


หนว ยงานของเราไดพฒนาโครงสร
างหล

 กสูตรการเรียนรู

สำหรบเด็กกอนวยเรียน เพือใหบุ ตรของทานไดรบ โปรแกรม
 าเรี
ุ ภาพเมือเข
การเรียนการสอนทีม คี ณ
 ยนในระดบอนุบาล
ซึง่ เป็ นชว งสำคญสำหรบ การเรียนรูและการพฒนาในเด็
ก

เป้ าหมายของโครงสรางหล
 กสูตรนีเพือ ใหเด็
 กทุกคนไดรบ
ประสบการณก์ ารเรียนรูที กระตุ
 นความสนใจและส
งผลตอ

ความสำเร็จในระยะยาว
โครงสรางหล
 อสำหรบ ครูผูประกอบ
 กสูตรนีเปนเครืองมื

วิชาชีพดูแลเด็กตงแตแรกเกิดถึงอายุหาปี
พวกเขาจะ


นำโครงสรางนี
ม
าใช
โดยอาศ
ยความร
ว

มมื
อจากครอบครว


ผูซึ งเปนครูคนแรกทีมี อทิ ธิพลตอเด็กมากทีสุ ด และ
นำไปสู ก ารพฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ ทีตอบสนองตอแนว

ความคิด ความสนใจ ขอเด
 น และความถนดของเด็ก
พรอมก
าใจที
น
 บความรูความเข

 ว า เด็กเรียนรูไดจากการเล
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ใหคำจำกดความของวยเด็
กในระยะแรกวาเป็ นชว ง

เวลาแหง การเป็ นส ว นหนึง ของกลุม การเป็ นตวของ
ตวเอง และ การพฒนาการ
•

การเป็ นส วนหนึ ง ของกลุม เป็ นพื นฐานของการ
มีชวี ติ อยู อยา งสมบูรณ์ เด็กมีความรูสึ กเป็ นส ว นหนึ ง
เพราะความสม พนธ์ ทีพ วกเขามีกบ ครอบครว ชุมชน
วฒนธรรม และสถานที 

•

การเป็ นตว ของตวเอง หมายถึงความมีชวี ติ ชีวาเนน
ปั จจุบน เป็ นสำคญ วยเด็กเป็ นชว งเวลาพิเศษของชีวติ
เด็กตองการเวลาที
จ ะ ‘เป็ นตวเขาเอง’ — มีเวลาเลน
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 นาการ หมายถึงประสบการณก์ ารเรียนรูและ
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“ฉนตองการให
ลู กใช


เวลามากๆกบกิจกรรม
การเลนทีก ระตุนให
 
เกิดจินตนาการ”
การเลนคือการเรียนรู

การเลนมีความสำคญตอเด็กมากตงแตแรกเกิด จาก
การเลนทำใหทารกและเด็
กเล็กคนหาและเรี
ยนรู้ เพื อให
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เขารูสึ กมนใจตอการคนหาและเรี
ย
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ของตนไปตามลำดบขนตอน

จะนำโครงสรางฯนี


ไปใชได
 อย
 างไร

ครูผูสอนจะนำโครงสร
างฯนี
บ การเรียนรูในระดบ

 ไ ปใชสำหร

อนุบาลในสถานทีต างๆรวมทง สถานเลีย งเด็ก (long day
care) โรงเรียนอนุบาล (preschools) และบานร
 บ เลีย งเด็ก
(family day care) เพื อใหบุ
 ตรของทานไดร บ การเรียนรูที มี
ประสิทธิภาพสูง โครงสรางฯนีไ ดถู กร า งขึน และทดลองใช
โดยครูผูสอนเด็
กกอนวยเรียนทีมี ประสบการณ์ นกวิชาการ

พอแม  และผูเลี
 ย งดูเด็ก
โครงสรางฯนี
ยนรูของบุ
ตรทาน
 ใ หความสนใจตอการเรี


ครูผูสอนจะขอความร
ว มมือจากทานเพื อสรางความ


คุนเคยก
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จากเป้ าหมายการเรียนรูห าประการของโครงสร
างฯ


ครูผูสอนจะช
ว ยการพฒนาการของบุตรทานดงนีค อื

• ความรูสึ
 กช ดเจนตอบุคลิกลกษณะเฉพาะตว
•

ความสม พนธ์กบ ส งคมในโลกของพวกเขา

•

ความรูสึ กช ดเจนตอการมีความสุข
ความม่นใจและการมีสว นรว มในการเรียนรูของตน
และ


•
•

ทกษะในการสือสารอย

า งมีประสิทธิภาพ
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 กสูตรการเรียนรูสำหร
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 ผูสอนใช
คื อการฟั ง การส งเกต

และการพู ดคุยกบบุตรของทาน
ครูผูสอนจะติ
ดตอทานอยา งสม่ำเสมอเพื อพู ดคุยปรึกษาเกียว


กบการพฒนาการของบุตรทาน พวกเขาอาจใชรู ปภาพหรือ
รวบรวมผลงานของบุตรทานลงในแฟ้ มเพื อแสดงใหท
 านทราบ
ถึงสิงที
 ไ ดเรี
 บ ตุ รของทานสนใจ
 ยนรู การพฒนาการ และสิงที
กอนทีบ ตุ รของทานเริม ไปโรงเรียน ครูผูสอนจะเตรี
ยมขอมู
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 บการเรียนรูและการพฒนาการของบุ
ตรทานเพื อแจง


ใหครู
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การร วมมือกน

“โครงสรางหล
 กสูตรการเรียนรู

สำหรบ เด็กกอนวยเรียนชว ย
ใหฉ นตระหนกถึงความมีท กษะ
และประสบการณข์ องเจาหน
 าที
 
ทีส ถานเลีย งเด็กพวกเขา
ใหความช
ว ยเหลือแกฉ น

และครอบครว เป็นอยางดี
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ดวยความร
ว มมือระหวางพอแมแ ละครูผูสอน

 จะนำไปสู ก าร
ยกระดบการเรียนรูและความสุ
ข
ของเด็
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ทานในฐานะผูที มี บทบาทสำคญทีสุ ดตอชีวติ บุตรของทาน
ทานสามารถเอือ การเรียนรูไดโดยการพู ดคุยกบครูผูสอน

บุตรของทานอยา งสม่ำเสมอ และแสดงความสนใจในการ
เรียนรูของบุ
 ตรทาน
ขอมู
อมโยง

 ลจากทานจะชว ยใหครู
 ผูสอนสามารถเชื
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บ
 เข
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อนุบาลของบุตรทาน
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