A Montessori Dictionary

พจนานุกรมมอนเทสซอรี

Absorbent Mind จิตซึมซับ: จิตสามารถซึ มซับความรู ้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย มอนเทสซอรี กล่าวว่าเด็กแรกเกิดถึงหก

ปี มี “จิตซึมซับ”

Adaptation การปรับตัว: เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดด้านจิตซึ มซับ (Haines, 1993) การปรับตัวคือพลังพิเศษของเด็กเล็กจึงอาจ

เรี ยกว่าพลังการปรับตัว พลังนี้คือกระบวนการที่เด็กเล็กซึมซับวัฒนธรรมตามกาลเวลาและสถานที่ของเด็ก รับเจตคติ ประเพณี
ความไฝ่ ฝันและทัศนะจากสังคม แค่เพียงเด็กอาศัยอยูก่ บั สังคมนั้น
Analysis of Movement การวิเคราะห์ การเคลื่อนไหว: เทคนิควิธีหนึ่ งที่ใช้โดยครู มอนเทสซอรี - เมื่อผูใ้ หญ่สาธิ ตการ

เคลื่อนไหวที่ซบั ซ้อนแก่เด็กจะแยกส่วนการเคลื่อนไหวและแสดงทีละขั้นตอน อย่างช้าๆและแม่นยํา การกระทํานั้นจึงเป็ น
ลําดับการเคลื่อนไหวที่ง่ายและให้โอกาสเด็กทําสําเร็ จมากขึ้น เมื่อ “เด็กได้ใช้การเคลื่อนไหวนั้นอย่างเสรี ”(Montessori, 1966, p.
108)
Children’s House บ้ านเด็ก: ในภาษาอิตาเลียน Casa de Bambini คาซา ดี เบมบีนี เป็ นสถานที่สาํ หรับเด็ก อายุ

๓ ถึง
๖ ปี อยูอ่ าศัยและเจริ ญเติบโต มีทุกสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อพัฒนาการสูงสุดของมนุษย์รวมทั้งความปลอดภัยและมัน่ คงของสิ่ งแวดล้อม
Classification การจัดแบ่ งประเภท: จัดกลุ่ม จัดสรร จําแนก – เป็ นปกติที่ เด็กเล็กชอบทําการจัดแบ่งประเภทเนื่ องจาก

เป็ นส่วนสําคัญยิง่ ของกระบวนการสร้างปั ญญา ห้องเรี ยนมอนเทสซอรี เสนอโอกาสมากมายเพื่อการจัดแบ่งประเภท

Concentration สมาธิ: กระทําอย่างจดจ่อ- เด็กเล็กมุ่งความสนใจไปที่ลกั ษณะหรื อสิ่ งต่างๆในสิ่ งแวดล้อมที่จาํ เป็ นต่อ

พัฒนาการ ในทัศนะมอนเทสซอรี สมาธิคือ “การกระทําอย่างต่อเนื่องที่จดจ่อกับงานหนึ่งงานใด – การปฏิบตั ิร่วมกับอุปกรณ์
ในสิ่ งแวดล้อม โดยการเคลื่อนที่ของมือมาจากการชี้นาํ ของสติปัญญา” (1983, p. 149) Deep engagement
Concrete to Abstract รู ปธรรมสู่ นามธรรม:

ความก้าวหน้าอย่างถูกต้องและพัฒนาการอย่างเหมาะสม- เมื่อเด็กได้รับ
การแนะนําอุปกรณ์รูปธรรมซึ่งทําให้นามธรรมเป็ นรู ปเป็ นร่ าง เช่น ขนาดหรื อสี -เมื่อมือได้ประสบการณ์ สติปัญญาก็จะรับ
แนวคิดจากอุปกรณ์และสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม พัฒนาการที่ค่อยๆเกิดขึ้นจะส่งเสริ มให้เด็กเข้าใจและหยัง่ รู ้แนวคิดใน
ลักษณะของสัญญลักษณ์
Control of Error การควบคุมความบกพร่ อง:

วิธีหนึ่งที่แสดงผลสะท้อนกลับแบบทันทีทนั ใด- กิจกรรมมอนเทสซอรี ทุก
อย่างให้เด็กประเมินผลก้าวหน้าโดยตนเองได้ นี่คือเหตุทาํ ให้ผเู ้ รี ยนควบคุมตนเอง และขณะเดียวกันก็ป้องกันความภูมิใจและ
แรงจูงใจในตนเองของเด็กได้ -การควบคุมความบกพร่ องเป็ นคุณสมบัติประการสําคัญของ การเรี ยนรู ้อย่างอัตโนมัติ autoeducation.

Coordination of Movement การประสานงานการเคลื่อนไหว: คุณลักษณะหนึ่ งที่เกิดผลสัมฤทธิ์ ในปฐมวัย

เมื่อเด็กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง-ความประณี ตของการประสานงานกล้ามเนื้อและลําดับขั้นตอนซึ่งทํางานได้อย่างเสรี จะเพิ่มระดับสูง
ขึ้น เนื่องจากต้องการพัฒนาการด้านนี้ เด็กจึงสนใจกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและต้องการเวลาบางส่วนเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่ม
ระดับของความถูกต้องแม่นยํา
Creativity / Imagination การสร้ างสรรค์ /จินตนาการ:

จินตนาการเกี่ยวข้องกับการสร้างแนวคิดด้วยสติปัญญา ต่อสิ่งที่ยงั
ไม่มีอยูแ่ ละยังไม่สามารถรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้งห้า การสร้างสรรค์คือผลิตภัณฑ์และผลลัพท์ของปั ญญาร่ วมกับ
จินตนาการและวิธีคิดใหม่ ปั ญญาสร้างสรรค์น้ ีเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์ของประสาทรับรู ้

ั กิจกรรมที่สนใจจะปฏิบตั ิซ้ าํ หลายๆครั้งและโดยไม่คาดหมายเมื่อ
Cycle of Activity วัฏจักรงาน: เมื่อเด็กเล็กๆยุง่ อยูก่ บ

ความต้องการภายในเติมเต็มแล้วก็หยุดปฏิบตั ิทนั ที ดังนั้นเพื่อให้โอกาสวงจรของสมาธิงานยาวนานและเพียงพอ มอนเทส
ซอรี สนับสนุนเวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะ ๓ ชัว่ โมงเป็ นช่วงเวลาของวัฏจักรงาน
Development of the Will พัฒนาการของเจตจํานงค์ :

ความสามารถในการแสดงความประสงค์หรื อเลือกทําบางสิ่งบางอย่าง
ด้วยสติสมั ปชัญญะ-เริ่ มพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตั้งแต่พฒั นาการของชีวติ มนุษย์ระนาบที่ ๑ และเข้มแข็งได้ดว้ ยการฝึ ก
สิ่ งแวดล้อมของมอนเทสซอรี เสนอโอกาสให้เด็กเลือก ดังนั้นพลังของเจตจํานงค์หรื อการควบคุมตนเองเป็ นผลมาจากการเลือกสิ่ง
ละอันพันละน้อยในกิจวัตรประจําวันของโรงเรี ยนมอนเทสซอรี
Deviations พฤติกรรมเบี่ยงเบน:

พฤติกรรมนี้เห็นได้ปกติเป็ นผลจากเด็กที่ถูกขัดขวางพัฒนาการที่ควรเป็ นตามธรรมชาติ
พฤติกรรมที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่าเป็ นพฤติกรรมเชิงลบ เช่น เด็กขลาดกลัว เด็กผลาญทําลาย เป็ นต้น หรื อเชิงบวก เช่น เด็ก
อยูเ่ ฉย เด็กเงียบ เป็ นต้น พฤติกรรมเบี่ยงเบนทั้งเชิงลบและบวกจะหายไปเมื่อเด็กเริ่ มจดจ่อสมาธิกบั งานใดงานหนึ่งที่ตน
เลือกเอง
ิ ยั นี้อยูเ่ สมอไม่ได้เกิดจากการควบคุม
Discipline from Within วินัยภายใน: วินยั ตนเอง ห้องเรี ยนมอนเทสซอรี ซ่ ึ งมีวน

บังคับของครู หรื อรางวัลหรื อการลงโทษ แต่มาจากภายในตัวของเด็กแต่ละคนซึ่งควบคุมการกระทําของตนเอง และเลือก
ตัดสิ นใจเชิงบวกสําหรับพฤติกรรมตน วินยั ตนเองเกี่ยวข้องโดยตรงกับพัฒนาการของเจตจํานงค์
Exercises of Practical Life แบบฝึ กหัดชีวต
ิ ประจําวัน:

พื้นที่หนึ่งในสี่ ส่วนของสิ่ งแวดล้อมระบบมอนเทสซอรี แบบฝึ กหัดกิจกรรมเพื่อชีวติ ประกอบด้วยงานต่างๆในชีวติ ประจําวันตามปกติที่บา้ น เช่น กวาด ปั ดฝุ่ น ล้างจาน เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้ช่วยเด็กปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เรี ยนรู ้การควบคุมตนเองและเริ่ มเห็นตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ทาํ ประโยชน์แก่สงั คมนั้น สติปัญญาที่เจริ ญก้าวหน้าจากการใช้มือทํางาน บุคลิกภาพเกิดจากการร่ วมกันของร่ างกายและ
จิตใจ ทํางานเป็ นหนึ่งเดียว

False Fatigue ความเหนื่ อยล้ าปลอม: ปรากฏการณ์หนึ่ งที่สงั เกตเห็นจากห้องเรี ยนมอนเทสซอรี ทวั่ โลก-ส่ วนใหญ่เกิด

ประมาณ ๑๐ น. เด็กมีอาการเหมือนไม่สนใจงาน พฤติกรรมดูเหมือนเสี ยระเบียบและระดับเสี ยงดังขึ้น คล้ายว่าเด็กมีความ
เหนื่อยอ่อนจากงาน อย่างไรก็ดีถา้ ครู เข้าใจลักษณะการณ์น้ ี เด็กจะกลับไปทํางานตามลําพังและจะเพิม่ ระดับงานสูงมากขึ้น
กว่าเดิม
Grace and Courtesy มรรยาทและคุณสมบัตผ
ิ ้ดู :ี

ส่วนหนึ่งของชีวติ ประจําวัน อันเป็ นบทเรี ยนเล็กๆที่สาธิตพฤติกรรมทางสังคม
เชิงบวกซึ่งช่วยให้เด็กเล็กปรับตัวให้เข้ากับชีวติ ทางสังคมของกลุ่มและให้ความรู ้แก่เด็กด้านพฤติกรรมที่ยอมรับได้ – ข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบตั ิอนั เป็ นประโยชน์ท้ งั ในและนอกโรงเรี ยน

Help from Periphery การช่ วยเหลือแบบไม่ ลาํ้ เส้ น:

ขอบ/เส้นรอบนอกคือส่ วนที่เด็กปะทะสัมพันธ์กบั ความเป็ นจริ ง - เด็ก
ประทับใจสิ่ งต่างๆผ่านประสาทรับรู ้และการเคลื่อนไหว ดังนั้นการช่วยเหลือแบบไม่ล้ าํ เส้นจึงหมายถึงการนําเสนอวัตถุและ
กิจกรรมเพียงเพื่อปลุกการเคลื่อนไหวอย่างมีวตั ถุประสงค์ของเด็ก “เราไม่ให้ตาเกินกว่าให้มือ” (Standing, 1957, p. 237)
Human Tendencies แนวโน้ มความเป็ นมนุษย์ : ทฤษฎีหลักประการหนึ่ งของมอนเทสซอรี คือมนุษย์มีการแสดงความโน้ม

เอียงไปสู่การสํารวจ การสร้างความคุน้ เคย ระบบระเบียบ นามธรรม การงาน ความสมบูรณ์แห่งตน การสื่ อสารและชีวติ ที่มี
จิตวิญญาณ แนวโน้มเหล่านี้มีเป็ นสากล ตลอดช่วงอายุขยั เป็ นด่านป้ องกันทางสังคมและชาติพนั ธ์ มีมาตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นใน
โลกพร้อมจุดตั้งต้นของวิวฒั นาการ “มอนเทสซอรี เน้นการตอบสนองความต้องการอันเป็ นเอกลักษณ์พิเศษซึ่งพิสูจน์ทราบ
ตลอดมาในประวัติวสิ ยั แห่งมนุษย์” (Maria Montessori, 1966, p.21)
Independence การพึง่ พาตนเอง: การไม่ข้ ึนต่อผูอ้ ื่น – “อย่างหลากหลายความหมาย” (OED, p.836). พัฒนาการหลักโดย

ปกติเช่นการหย่านม การเดิน การพูด เป็ นต้น กิจกรรมต่อเนื่องกันเหล่านี้ช่วยเด็กให้ประสบความสําเร็ จในการเพิ่มความเป็ น
ปั จเจกบุคคล มีภาวะอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง และควบคุมตนเองได้ เด็กและหนุ่มสาวแสวงหาการพึ่งพาตนเองมากขึ้นๆอย่าง
ต่อเนื่องตลอดพัฒนาการทั้งสี่ ระนาบ อาจกล่าวว่า เด็กร้องขอ “ช่วยหนูให้ช่วยตัวเอง”

Isolation of a Difficulty การแยกขั้นตอนความยาก: ก่อนนําเสนอบทเรี ยน ครู มอนเทสซอรี วเิ คราะห์กิจกรรมที่จะนําเสนอ

ขั้นตอนหรื อการเคลื่อนไหวที่อาจเป็ นปั ญหาจะถูกแยกส่วนเพื่อการสอน ตัวอย่าง: การจับและการตัดโดยกรรไกร แสดงด้วย
การเคลื่อนไหวอย่างง่ายคือตัดตรงๆหนึ่งครั้ง ก่อนที่จะแสดงการตัดเส้นโค้งหรื อซิกแซก การพับผ้าแสดงก่อนการล้างโต๊ะซึ่ง
การล้างโต๊ะเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ตอ้ งมีการพับผ้าร่ วมด้วยในการทํางาน และงานแต่ละงานไม่ควรยากจนเกินรับหรื อง่ายจนน่าเบื่อ
Indirect Preparation การเตรียมการทางตรง: วิธีธรรมชาติเพือ่ เตรี ยมความฉลาด –ในการกระทําทุกอย่างมีความเจอะจง

สนใจ ซึ่งความสนใจนี้เตรี ยมปั ญญาบางประการในอนาคต ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กที่นาํ รู ปสามเหลี่ยมต่างๆมาต่อกันอย่างสนุกแต่
ไม่ได้คิดว่างานนี้จะเตรี ยมปัญญาไปสู่การรับรู ้วชิ าเรขาคณิ ตในภายหลัง เราเรี ยกการเตรี ยมเช่นนี้วา่ การเตรี ยมทางไกล
วัตถุประสงค์ลึกซึ้งของการศึกษาระบบมอนเทสซอรี มีกิจกรรมจํานวนมากซึ่งจะมีผลในระยะยาว

Language Appreciation สุ นทรียภาพทางภาษา: ตั้งแต่วน
ั แรกที่มาโรงเรี ยน เด็กจะได้ฟังเรื่ องจริ งเกี่ยวกับสิ่ งที่เด็กรู ้จกั ด้วย

วิธีเล่าที่น่าประทับใจ เพลง บทกลอน และจังหวะดนตรี คือส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของห้องเรี ยน ครู เป็ นแบบอย่างของ
ศิลปการสนทนาและ การฟังเด็กๆอย่างตั้งใจ ดูหนังสื อภาพของจริ งหรื อเสมือนจริ งอันสวยงามก็เป็ นส่วนของสุนทรี ยภาพทาง
ภาษา
Learning Explosions การระเบิดของการเรียนรู้ : พัฒนาการของมนุษย์ไม่ได้เป็ นไปอย่างช้าๆและมัน
่ คง มักเกิดขึ้นอย่าง

กระทันหัน เรี ยกว่าเกิดช่วงข้ามคืน และมีผลเหมือนเช่นระเบิดออกมา การระเบิดของการเรี ยนรู ้ก็เช่นกันเป็ นปรากฏการณ์ของ
การระเบิดออกมาให้เห็นทันทีทนั ใดหลังจากกระบวนการพัฒนาภายในอันยาวนาน ตัวอย่าง การระเบิดของภาษาพูดเมื่ออายุ
ประมาณสองปี ซึ่งมาจากการเตรี ยมการภายในและพัฒนาการทางปัญญาจากเวลาหลายสิ บเดือน

Mathematical Mind จิตคณิ ตศาสตร์ : ทารกทุกคนเกิดมาพร้อมจิตปั ญญาเชิงคณิ ตศาสตร์ จึงมีความโน้มเอียงซึ่ งส่ งเสริ ม

ความสามารถที่จะพิถีพิถนั เป็ นระบบระเบียบ มีการสังเกต เปรี ยบเทียบและจัดกลุ่มจัดพวก ธรรมชาติมนุษย์มีการคํานวน
การวัด มีเหตุผล มีนามธรรม จินตนาการและคิดสร้างสรรค์ แต่ปัญญาด้านนี้ตอ้ งได้รับการช่วยเหลือและนําทางเพื่อให้การ
ทํางานมีพฒั นาการ ถ้าคณิ ตศาสตร์ไม่มีอยูใ่ นชีวติ ประจําวันของเด็กเล็กจิตใต้สาํ นึกก็จะไม่สามารถรับรู ้ได้ในภายหลัง

Maximum Effort ความพยายามสู งสุ ด: เด็กๆมักชอบงานยาก งานทดสอบความสามารถและให้ความรู ้สึกถึงพลังที่เติบโต
เด็กยินดีที่จะใช้พลังความพยายามสูงสุด ตัวอย่าง เด็กน้อยที่ดิน้ รนเพือ่ จะยกถาดวางแก้วนํ้าผลไม้ หรื อเข็นรถล้อเลื่อนหนักๆ
เช่นกันกับเด็กนักเรี ยนเมื่อครู ให้ต้งั โจทย์เลขเองก็จะขยํ้าโจทย์ที่ทา้ ทาย เช่น (1+2+3+4…+10)2 มากกว่าแบบฝึ กเช่น 3+5=
และ 6+2=

Memory Games การเล่ นจดจํา: เด็กสร้างความจํา ในระหว่างอายุระหว่าง 3-6 ปี

การเล่นที่เกี่ยวข้องกับประสาทรับรู ้ให้โอกาส
สร้างการจําด้วยกล้ามเนื้อ โดยทัว่ ไปมีวธิ ีเล่นดังตัวอย่างนี้ เด็กหยิบรู ปเรขาคณิ ตจากชุดงาน ไล่นิ้วมือเบาๆตามลักษณะของรู ป และ
วางลงบนโต๊ะทํางาน หลังจากนั้นจําภาพลักษณ์น้ นั ไว้ในใจขณะเดินข้ามห้องซึ่งเต็มไปด้วยสิ่ งล่อใจอื่นๆเพื่อหาบัตรเหมือนที่อยูใ่ น
ชุดงานจากบัตรภาพที่วางไว้อีกฟากหนึ่งของห้อง การเล่นเช่นนี้ช่วยสร้างความจําโดยการมองเห็นซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักของ
การอ่าน การเล่นคล้ายๆกันนี้สามารถเล่นกับประสาทรับรู ้ดา้ นการฟัง การสัมผัส และอื่นๆ
Mixed Ages คละอายุ:

หนึ่งในเครื่ องหมายคุณภาพของระบบมอนเทสซอรี คือเด็กคละอายุทาํ งานด้วยกันเรี ยนห้อง
เดียวกัน การจัดกลุ่มอายุเป็ นไปตามระนาบพัฒนาการ เด็กอายุ 3-6 ปี อยูใ่ นกลุ่มบ้านเด็ก; 6-9 ปี กลุ่มประถมศึกษาตอนต้น ส่วน
ประถมศึกษาตอนปลายคือเด็ก 9-12 ปี เนื่องจากเด็กทํางานรายบุคคล ก้าวหน้าตามจังหวะตนเอง จึงร่ วมมือไม่แข่งกันตามอายุ
Normalization สภาวะปกติ:

ถ้าเด็กได้ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิซ้ าํ กับงานที่ตนเลือกเองอย่างมีสมาธิจะเริ่ มแสดงพัฒนาการ
ของพฤติกรรมตามสภาวะอันเป็ นปกติ เช่น รักการทํางาน อยูก่ บั ความเป็ นจริ ง รักความเงียบสงบ และสามารถทํางานลําพังได้ เด็ก
สภาวะปกติเป็ นเด็กที่มีความสุขมากกว่า ช่างกระตือรื อล้น มีน้ าํ ใจ และเป็ นผูช้ ่วยที่ดี เด็กเลือกทํางานสร้างสรร์ และงานแสดงถึง
ระดับที่พฒั นา

Obedience การเชื่ อฟั ง: เชื่อฟังเป็ นการกระทําที่มาจากเจตจํานงค์และมีการพัฒนา แบบค่อยเป็ นค่อยไป แสดงออก “อย่าง

ไม่ได้คาดหมายภายหลังกระบวนการอันยาวนานของวุฒิภาวะ” (Montessori, 1967, p. 257) ในขณะที่การพัฒนาภายในนี้
ดําเนินอยู่ เด็กเล็กๆอาจเชื่อฟังบ้างบางครั้ง แต่ไม่สามารถเชื่อฟังได้สมบรู ณ์แบบตลอดเวลา เนื่องจากเจตจํานงค์ยงั คงพัฒนาโดย
ผ่านการฝึ กหัดเลือกเองอย่างเสรี เด็กต้องเริ่ มจากการมีวนิ ยั ในตนหรื อการควบคุมตัวเองซึ่งมีความจําเป็ นต่อการเชื่อฟัง
Points of Interest จุดน่ าสนใจ: มอนเทสซอรี ตระหนักว่าถ้างานซับซ้อนต้องใช้เวลามากเกินหรื อล้มเหลวไม่สามารถจัดการ

กับรายละเอียดสําคัญ แบบฝึ กหัดนั้นก็ไม่เป็ นที่น่าสนใจสําหรับเด็กต่อไป ดังนั้นท่านจึงเสนอให้มีจุดน่าสนใจครอบคลุมตลอด
กิจกรรมนั้นๆ จุดเหล่านี้นาํ ทางไปสู่เป้ าหมายและเร้าให้ปฏิบตั ิซ้ าํ ทั้งให้ผลสะท้อนกลับอย่างทันทีทนั ใด ซึ่งมอนเทสซอรี เรี ยก
การสะท้อนผลนี้วา่ “การควบคุมความบกพร่ อง” สมรรถนะของเด็กจะปราณีตจากการลองผิดลองถูก จุดน่าสนใจทําหน้าที่เช่น
ป้ ายบอกทางบนเส้นทางสู่ความสําเร็จ
ั เตรียมแล้ ว:
Prepared Environment สิ่ งแวดล้ อมทีจ่ ด

ห้องเรี ยนมอนเทสซอรี เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่จดั เตรี ยมโดยผูใ้ หญ่เพือ่
เด็ก ประกอบด้วยสิ่ งสําคัญต่างๆที่จาํ เป็ นต่อพัฒนาการสูงสุดแต่ไม่มีสิ่งเกินจําเป็ น ลักษณะสิ่ งแวดล้อมที่จดั เตรี ยมประกอบด้วย
ระบบระเบียบและวัตถุของจริ ง ความสวยงามและความเรี ยบง่าย วัตถุทุกอย่างมีขนาดเหมาะสมกับเด็กเพื่อให้การส่งเสริ มการทํา
หน้าที่แบบพึ่งพาตนเอง ครู ที่ได้รับการฝึ กหัดแล้วและกลุ่มเด็กคละอายุซ่ ึงมีขนาดใหญ่พอสมควร นับรวมเป็ นส่วนสําคัญที่
ประกอบกันเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่จดั เตรี ยมแล้ว
Presentation การนําเสนอ:

ผูใ้ หญ่ในสิ่ งแวดล้อมที่จดั เตรี ยมแล้วจะไม่ทาํ การสอนเหมือนที่เข้าใจกันเช่นการสอนระบบเดิมแต่
จะแสดงให้เด็กเห็นวิธีใช้วตั ถุต่างๆและปล่อยให้เด็กสํารวจและทดลองเองต่อไป การกระทําเพื่อการสาธิตนี้เรี ยกว่า การนําเสนอ
เพื่อให้เกิดผลสําเร็ จจะต้องนําเสนอช้าๆและอย่างแม่นยํา ทีละขั้นๆ และใช้คาํ พูดน้อยที่สุด
Psychic Embryo ตัวอ่ อนจิตวิญญาณ: ช่วงสามปี แรกของชีวติ เป็ นเวลาสร้างจิตปั ญญา ช่วงเก้าเดือนแรกในครรภ์มารดา

เป็ นการสร้างทางกายภาพ สมองรอประสบการณ์จากสิ่ งแวดล้อมเพื่อเติมความสมบูรณ์หแ้ ก่สิ่งที่มีมาทางพันธุกรรม เนื่องจาก
พัฒนาการทางจิตเกิดขึ้นอย่างมากมายภายหลังการคลอด มอนเทสซอรี จึงเรี ยกทารกมนุษย์วา่ ตัวอ่อนจิตวิญญาณ

ิ ํ้า:
Repetition การปฏิบัตซ

เด็กเล็กทํางานต่างจากผูใ้ หญ่ เมื่อผูใ้ หญ่ทาํ งานจะตั้งเป้ าเพื่อความสําเร็ จและเมื่อสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์แล้วจะหยุดทํา แต่สาํ หรับเด็กการทํางานสําเร็ จไม่ใช่จากเป้ าหมายภายนอกแต่เป็ นเป้ าหมายภายในจึงเห็นเด็กทํา
กิจกรรมซํ้าๆจนเป้ าหมายภายในสําเร็ จ จิตไร้สาํ นึกกระตุน้ ให้ปฏิบตั ิซ้ าํ ๆเพื่อช่วยการประสานงานการเคลื่อนไหวหรื อการ
ได้มาของความสามารถบางประการ
Sensitive Periods ช่ วงการเรียนรู้ ไว: เด็กเล็กมีประสบการณ์ช่วงการเรี ยนรู ้ไวเพียงชัว่ คราว และมีแรงกระตุน
้ หรื อความเร้า

ใจเพียงชัว่ คราวนี้เพื่อรับรู ้อย่างพิเศษในเรื่ องบางประการ เด็กในช่วงการเรี ยนรู ้ไวเชื่อได้วา่ จะแสดงสมาธิจดจ่อหรื อง่วนกับ
กิจกรรมที่ตรงกับการเรี ยนรู ้ไวด้านนั้น เช่นเด็กที่มีการเรี ยนรู ้ไวด้านระบบระเบียบจะถูกดึงดูดโดยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
จัดระบบ จะสังเกตได้วา่ ชอบเลือกกิจกรรมประเภทนั้นและมีสมาธิสูงมาก บางทีก็ปฏิบตั ิซ้ าํ แล้วซํ้าอีกโดยไม่ตอ้ งการรางวัล
หรื อการส่งเสริ มจากภายนอก เด็กเล็กถูกดึงดูดเป็ นธรรมชาติไปสู่คุณลักษณะที่มีอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่จดั เตรี ยมซึ่งตอบความ
ต้องการต่างๆของเด็ก

Sensorial Materials อุปกรณ์ ประสาทรับรู้ : อุปกรณ์ประสาทรับรู ้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยกระบวนการสร้างสติปัญญาของเด็ก

เล็ก แต่ละชิ้นออกแบบโดยอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติเชิงเดี่ยวของสิ่ งต่างๆในโลก เช่นสี ขนาด รู ปทรง เป็ นต้น
ซึ่งคุณสมบัติเชิงเดี่ยวแสดงในอุปกรณ์ชิ้นนั้นเฉพาะเจาะจงเพียงด้านนั้นด้านเดียว และจากการที่เด็กหยิบจับอุปกรณ์น้ นั ซํ้าแล้ว
ซํ้าอีกเด็กจะได้ความเข้าใจชัดเจน ความเป็ นนามธรรมของสิ่ งต่างๆซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยคํา เด็กเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์
ตรงเมื่อทํางานกับอุปกรณ์ประสาทรับรู ้
Simple to Complex จากง่ ายไปหายาก: หลักการหนึ่ งที่ใช้เป็ นลําดับการนําเสนอบทเรี ยนในห้องมอนเทสซอรี เด็กจะ

ได้รับการแนะนําความคิดรวบยอดหรื อแนวคิดในแบบง่ายๆ เมื่อก้าวหน้าสามารถเชื่อมโยงความซับซ้อนมากขึ้นเด็กก็จะจัดการ
กับข้อมูลที่มีคุณสมบัติมากกว่าเชิงเดียว
Socialization สั งคมประกิต (การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ): “กระบวนการของแต่ละคนที่ได้มาซึ่งความรู ้และนิ สยั อันทําให้มี

ปฏิสมั พันธ์ในฐานะสมาชิกที่มีประสิ ทธิภาพของสังคมกลุ่มนั้นและทําให้สงั คมอยูใ่ นระเบียบ” (Osterkorn, 1980,p. 12)
“สังคมแห่ง การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีอายุต่างกัน” (Hellbrugge, 1979, p. 14)
การเล่ นเสียง: เด็กส่วนมากรู ้จกั พยัญชนะแต่ไม่ได้วเิ คราะห์เสี ยงที่มใี นคําต่างๆหรื อไม่ได้ตระหนักว่าคํามาจาก
เสี ยงที่ถอดหน่วยหรื อแยกส่วนได้ (หน่วยพื้นฐานของเสี ยง-สรศาสตร์) เมื่ออายุสองปี (หรื อทันทีเมื่อพูดได้คล่อง) ควรให้เด็กได้
เล่นเสี ยงเพื่อให้ตระหนักรู ้จกั หน่วยเสี ยงในคํา ในประเทศอังกฤษมีการเล่นของเด็กเล็ก เรี ยกว่า “I Spy.” เสี ยงของตัวอักษรแทน
การออกชื่อของตัวอักษร
(ผูแ้ ปล) ในประเทศไทยอาจเล่นลักษณะเดียวกับ คือ “อะไรเอ่ย” ขึ้นต้นด้วย.....(เสี ยงของตัวอักษรไม่ใช่ชื่อตัวอักษรคือไม่ใช่ สอเสื อ
กอไก่ จอจาน ฯลฯ)

Sound Games

Three Hour Work Cycle วัฐจักรงานสามชั่วโมง:

จากการสังเกตเด็กทัว่ โลกเป็ นเวลายาวนาน ดร.มอนเทสซอรี พบความ
เข้าใจว่าเมื่อปล่อยให้เด็กมีอิสระ เด็กจะแสดงวัฏจักรงานที่เห็นอย่างชัดเจนคาดหมายได้หรื อแม้แต่แสดงเป็ นกราฟได้ วงจรนี้มี
ยอดสูงสองยอดและมีหลุบตํ่าหนึ่งแห่ง เกิดขึ้นในระหว่างเวลาประมาณสามชัว่ โมง โรงเรี ยนมอนเทสซอรี เด็กมีเวลาเปิ ดเสรี สาม
ชัว่ โมงโดยไม่ถูกขัดจังหวะที่จะเลือกทํางานเองลําพัง เด็กจะง่วนกับงานมากและทําซํ้าจนพึงพอใจ

Three Period Lesson บทเรียนสามขั้นตอน:

“บทเรี ยนสามขั้นตอนอันโด่งดังของซี-กวิน” (Standing, 1957, p. 307) แท้จริ ง
เป็ นสิ่ งธรรมดามาก ขั้นที่หนึ่งคือให้ชื่อของสิ่ งนั้น “อันนี้หนา... อันนี้บาง” ขั้นที่สอง คือเพื่อการจํา: “ขออันหนาให้ครู .......ขออัน
บางให้ครู ” ขั้นที่สามประกอบด้วยการออกเสี ยงคํานั้นๆ: “อันนี้เป็ นอะไร?” สามขั้นตอนอย่างง่ายๆนี้ คือกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
กลายเป็ นการเล่น การสอนสามขั้นนี้ใช้เพื่อให้ภาษา

Enrichment ความบริบูรณ์ : คําศัพท์ของเด็กเพิม
่ ขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงอายุ ๓-๖ ปี

เพื่อป้ อนความกระหายในคําต่างๆอัน
เป็ นธรรมชาติเราจึงจัดคําศัพท์ให้แก่เด็ก เช่นชื่อทางชีววิทยา เรขาคณิ ต ภูมิศาสตร์ และอื่นๆ เด็กยังสามารถรับคําที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะต่างๆที่พบได้ในอุปกรณ์ประสาทรับรู ้ จิตซึมซับของเด็กรับบรรดาคําใหม่ท้ งั หลายเหล่านี้ “อย่างรวดเร็ วและหลัก
แหลม” (Montessori, 1946, p. 10)

Work งาน: จากมุมมองด้านวิวฒ
ั นาการ ระยะเวลาของวัยเด็กมีช่วงยาวนานเพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้และทดลองในสถานะการณ์

ที่ปราศจากความกดดันจากสิ่ งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่อา้ งอิงการลองกระทําที่ปราศจากความกดดันนี้วา่ การเล่น
่ กับการเล่นที่ตอบต่อ
(see Groos, 1901), แม้วา่ มอนเทสซอรี จะพอใจเรี ยกกิจกรรมเหล่านี้ วา่ “งาน” ของวัยเด็ก เด็กๆจริ งจังวุน
พัฒนาที่ตนต้องการ ด้วยเสรี ภาพเมื่อเลือกได้เองและในเวลาที่ไม่จาํ กัด เด็กจะเลือกกิจกรรมที่มีความหมายมากกว่าเล่น
เหลาะแหละไร้สาระ ซึ่งสมมุติเอา
Writing to Reading การเขียนสู่ การอ่ าน: ในสิ่ งแวดล้อมที่จดั เตรี ยมของมอนเทสซอรี ตามปกติเด็ก เริ่ มเขียนก่อนอ่าน ได้

เด็กอยากสร้างคําจากตัวอักษรที่หยิบ/แยกได้เป็ นตัวๆ (ตัวอักษรเคลื่อนที่) หรื อเขียนคําของตนเองด้วยชอล์กหรื อดินสอ หลังจาก
นั้นอีกหกเดือนจึงเริ่ มเข้าใจว่าความหมายของการอ่านคืออะไร แล้วจึงอ่านจากสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการเขียน (Montessori, 1936 /

1983, p. 142)
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