แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ชื่อ ................................................................ นามสกุล .........................................................
Name ...................................................... Surname .............................................................
โรงเรียน .................................................................................................................................
School ..................................................................................................................................
ตําแหน่ ง ................................................................................................................................
Position ................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Home Address ......................................................................................................................
................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์/Postcode ........................................................................................................
โทรศัพท์ บ้าน/Phone-home ...................................................................................................
มือถือ/Mobile Phone .............................................................................................................
โทรศัพท์ ท่ ที าํ งาน/Phone-work ..............................................................................................
Email .....................................................................................................................................
กรุ ณาระบุถ้าคุณต้ องการอาหารที่เฉพาะ
Please indicate if you are special dietary requirements
 มังสวิรัติ/Vegetarian  อาหารที่ปราศจากสารกรูเทน /
Gluten Free
 อื่นๆ/Other ......................................................................

สมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตรมอนเทสซอริสําหรับเด็กอาย ุ0-3ปี
ระหว่างวันที่ 5-16 ต ุลาคม 2560 ( Module 1&2)
และวันที่ 26-30 มีนาคม 2561( Module 3)
สถานที่ โรงเรี ยนอํานวยศิลป์ ธนบุรี (โทรศัพท์ 02-801-4720)
วิทยากร อาจารย์ Jenny Williams
ประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญมอนเทสซอรี ด้านเด็กเล็ก จากประเทศออสเตรเลีย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ค รู /ผู้ป กครอง/ผู้ดูแ ลเด็ก เล็ ก/นักการศึกษาได้ เ รี ยนรู้ อย่างลึกซึง้ ใน
กระบวนการพัฒนาและวิธีการดูแลเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี อย่างเป็ นรูปธรรม
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร/ครู /ผู้สนใจประสงค์จะเปิ ดชันเรี
้ ยน Montessori 0 – 3 ปี
สามารถเปิ ดชันเรี
้ ยนได้
วิธีการอบรม การบรรยาย / การสาธิตการสอนจริ ง / การฝึ กปฏิบตั จิ ริ ง / การผลิตสื่อ
ค่ าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 16,500 บาท ค่ าสมาชิกสมาคม 500 บาท
(Lunch and Coffee Breaks included)
ติดต่ อลงทะเบียน อาจารย์จารุรัตน์ สุขสําราญ ธ.กรุงไทย สาขาตลาดสี่มมุ เมือง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 127-1-06062-0 โทร 08-1430-2428, 08-1375-4930 (ไลน์ )
โปรดส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ โทรสาร 0-2536-6217 (รั บจํานวนจํากัด)
สอบถามเพิ่มเติม/ติดต่ อที่พัก อาจารย์บญ
ุ ล้ อม โทร 09-4487-7377

Montessori 0-3 Program
The first three years of life are the most fundamental in the development of human
beings and their potential. The infant's physical development is phenomenal and
apparent and inspires our care and attention. Yet a profound and less obvious
development is taking place within the child. Montessori refers to the child at this
period as the spiritual embryo. A second embryonic period occurs after birth during
the first three years of life when the child's intelligence is formed, when the child
acquires the culture and language into which he or she is born. It is a period when
the core of personality, social being and the essence of spiritual life are developed.
An understanding of the child's development and the development of the human
mind allows environments to be prepared to meet the needs of the infant and foster
independence, psychomotor development and language acquisition.

โปรแกรมมอนเทสซอริช่วงอายุ 0-3 ปี
ในช่ วงอายุ 3 ปี แ รกของชี วิต เป็ น ช่ วงที่ สํ าคัญ ที่ สุด ในการวางรากฐานการพัฒ นา
ศักยภาพความเป็ นมนุษย์ การพัฒนาการด้ านร่ างกายของเด็กทารกเป็ นปรากฏการณ์ ที่เห็นได้
อันนําสูแ่ รงบันดาลใจในการใส่ใจและการเฝ้าดู เพราะการพัฒนาการอื่นๆในตัวเด็กอยู่ลมุ่ ลึกไม่
สามารถสังเกตได้ ชดั เจน ในช่วงระยะนี ้มอนเทสซอริ เปรี ยบเด็กเป็ นตัวอ่อนที่มีจิตวิญญาณ ส่วน
ช่ ว งระยะตัว อ่ อ นที่ ส องเป็ น ช่ ว งสามปี แ รกของชี วิ ต ที่ ค วามรู้ คิ ด เริ่ ม ก่ อ ตัว เมื่ อ เด็ ก ได้ รั บ รู้
วัฒนธรรมและภาษานับจากลื มตาดูโลก อัน เป็ นช่วงชี วิตสํ าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
สังคม และแก่นของชีวิตรู้ คิด ดังนันความเข้
้
าใจต่อการพัฒนาการของเด็กและการพัฒนาการ
ของจิตมนุษย์จึงช่วยการจัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมที่สนองตอบความต้ องการของเด็ก ส่งเสริ ม
การพึง่ พาตนเอง การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว และการรับรู้ เรื่ องภาษา

Assistants to Infancy Workshop (Module 1-3)

Come and think about the growth and development of a child under three, learning
how to support this growth in a school environment or at home. Be inspired by some
practical ideas and hear about some new brain research.
The workshop will be ideal for parents and educators alike and will be especially
beneficial to anyone involve with younger child. The workshop will be presented by
the following Montessorians. All hold the AMI 0-3 diploma and have extensive
experience working in Montessori Under Three programmes.

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสําหรั บผู้ดูแลเด็กเล็ก (Module 1-3)

ขอเชิญร่ วมไตร่ ตรองถึงการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี
ด้ วยการเรี ยนรู้ เพื่ อส่งเสริ มการเจริ ญ งอกงามนี ใ้ นแวดล้ อมโรงเรี ยนหรื อที่ บ้ านจากแนวคิ ด
ปฏิบตั ิการ และงานวิจยั เกี่ยวกับสมองใหม่ๆ
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการครั ง้ นี ้จักเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ปกครอง นักการศึกษา ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้ องกับเด็กเล็ก เพราะการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนี ้จัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านมอนเทสซอรี ที่ได้ รับใบรับรองระดับอายุ 0 – 3 ปี จากสมาคมมอนเทสซอรี สากล และมี
ประสบการณ์หลากหลายในการจัดกิจกรรมมอนเทสซอริ ทงั ้ 3 Modules นี ้

