กรณีตัวอยางการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงงาน
เรื่อง โครงงาน “อาหารกลางวัน”
โดย Josie Floerchinger, Dunlap Exemplary Preschool, Des Moines, Iowa
แปลและเรียบเรียง โดย อิทธิพงษ โลกุตรพล
สาขาปฐมวัย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จุดประสงคการเรียนรู
ชวงเริ่มตนโครงงาน ฉันมีเปาหมายหลายอยางสําหรับเด็กๆ อยูภายในใจของฉัน ไดแก
• เพื่อใหแนใจวาเด็กทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสเขารวมโครงงานตามแงมุมที่เด็กแตละคนสนใจ
• เพื่อชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการใชคําถามเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น
• เพื่อใหเด็กมีโอกาสในการทํางานรวมกัน
• เพื่อใหเด็กไดพัฒนาทักษะการจัดการ การวางแผนงานลวงหนากอนการสรางหรือการแสดง
• เพื่อใหเด็กไดฝกการคิดริเริ่มสรางสรรคและความยืดหยุนในงานที่ทํา
• เพื่อใหเด็กไดบรรยายหรือบอกอาชีพของผูคนและสิ่งที่จําเปนตองใชในอาชีพนั้นๆ
• เพื่อใหเด็กเขาใจวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมไดเกิดขึ้นมาลอยๆ หรือเกิดขึ้นไดเพราะเวทมนตคาถา แตเกิดขึ้น
จากกระบวนการที่ประกอบดวยลําดับของเหตุการณหลายๆ เหตุการณ
ชวงที่หนึ่ง: โครงงานนีเ้ ริ่มตนขึ้นไดอยางไร (การสรางรถสงอาหาร)
พวกเรากําลังเรียนรูเกี่ยวกับวิธีตางๆ ที่จะสรางเสริมรางกายใหมีสุขภาพที่ดีดวยการอภิปรายถึงอาหารที่มี
ประโยชนและกลุมของอาหารพื้นฐาน ฉันไดนําแปงโดวสีตางๆ ไดแก เหลือง แดง เขียว สม และสีน้ําตาล มา
ใหเด็กๆ ใชสรางแบบจําลองของอาหารที่ดีตอสุขภาพ พวกเราเริ่มจากการดูรายการอาหารกลางวันในแตละวัน
จากนั้นเด็กๆ ก็ลงมือทําอาหารกลางวันของพวกเรา ตอมาไมนานนัก พวกเราใชกะทะแบน และถาดโฟม เพื่อ
ใชประกอบการเลนบทบาทสมมุติในการทําและรับประทานอาหาร หลังจากที่เลนอยูหลายวัน ฉันไดถาม
คําถามวา “เด็กๆ คิดวาใครเปนคนทําอาหารกลางวันใหพวกเรารับประทานทานกัน” มีเด็กจํานวนมากที่ไม
แนใจ แตหลายๆ คนที่พยายามโนมนาวใหเพื่อนยอมรับวาครูผูชวยที่ชื่อโนเอมิ (Noemi) เปนคนทําเนื่องจาก
เธอเปนคนเข็นรถใสอาหารในแตละวัน พวกเรารวบรวมขอมูลและเริ่มแบงปนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู
เกี่ยวกับอาหารกลางวัน และไดเขียนออกมาในรูปของเว็บความรู
ในครั้งแรก
รูปที่ 1 ในเดือนกุมภาพันธ พวกเราชวยกันสรางเว็บความรูเปน
ครั้งแรก

จากการอภิปรายของเด็กๆ ฉันประจักษวาเด็กๆ สวนใหญไมมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําอาหารกลางวัน
แตที่แนๆ ฉันรูวาอาหารกลางวันมีความสําคัญตอชีวิตในแตละวันของเรา เด็กๆ สนุกสนานกับหนาที่ที่ไดรับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการไดเปนผูชวยทําอาหาร ที่จะไดชวยคุณโนเอมิ (Noemi) จัดโตะและเตรียมอาหาร
กลางวันใหกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และฉันก็ไดคิดวาอาหารกลางวันนาจะเปนหัวขอที่ดีที่จะนําไปสูการเรียนรู
แบบโครงงาน
สิ่งที่เราคนพบลําดับตนๆ ก็คือวาอาหารกลางวันของเรามาโดยรถบรรทุก พวกเราพากันออกไปดูคนขับ
รถบรรทุกขนถายรถเข็นอาหาร เด็กๆ ตื่นเตน และถามเปนเสียงเดียวกันวา “คุณนําอาหารของเรามาจากที่
ไหน” คนขับรถบบรรทุกอธิบายวิธีทําอาหารที่ถูกทําขึ้นที่หองครัวของโรงเรียนมัธยมโบรดี้ (Brody Middle
School) และอธิบายดวยวาคนทําอาหารที่โรงเรียนนั้นจะ
ลําเลียงอาหารใสในรถเข็นอาหารสีน้ําตาล จากนั้นก็เข็นรถ
อาหารขึ้นบนรถบรรทุก และนํามาสงที่โรงเรียนของเรา
รูปที่ 2 รถบรรทุกอาหารมาถึงโรงเรียน
เด็กๆ รูสึกประหลาดใจเมื่อไดเห็นวาคนขับรถบรรทุกใชลิฟตที่อยูดานหลังของรถบรรทุกชวยเคลื่อนยายรถเข็น
อาหารขึ้นและลงจากรถบรรทุก พวกเราเฝาดูในขณะที่ปุมขึ้นลงถูกกดเพื่อทําใหลิฟตขึ้นและลง พวกเราถาม
คนขับรถบรรทุก พวกเราเริ่มตนซักถามเกี่ยวกับปุมเหลานั้น คนขับรถบรรทุกอธิบายวาเขามีปุมตางๆ อยูทั้ง
ภายในและภายนอกรถ เด็กคนหนึ่งถามขึ้นมาวา “เขาจะจะนํารถอาหารไปที่ไหนอีก” เขาตอบวาเขาจะตองนํา
อาหารไปสงที่โรงเรียนอื่นๆ ดวย
รูปที่ 3 คนขับรถบรรทุกกดปุมควบคุมลิฟต
ครั้งหนึ่งฉันเห็นหนาตาที่แสดงความประหลาดใจของเด็กๆ และ
คําถามที่ถามแลวถามเลาเกี่ยวกับรถบรรทุกและสถานที่ตนทางของ
อาหารกลางวัน ฉันรูแนวานี่จะตองเปนหัวขอที่เด็กๆ สนใจอยางแนนอน ฉันเริ่มตนวางแผนเบื้องตนถึง
เปาหมายที่ฉันตองการใหเด็กๆ บรรลุหรือไปถึง ฉันรูวาเด็กๆ อาจตองการที่จะสรางรถบรรทุกของตัวเอง ฉันจึง
เริ่มรวบรวมกลองและวัสดุอื่นๆ ที่ใชประกอบการสรางรถบรรทุก
วันถัดมาเราออกไปขางนอกหองอีกครั้งเพื่อที่เราจะไดถายภาพรถบรรทุกอาหาร เด็กๆ ถามคําถามมาก
ยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวปุมตางๆ และลิฟต พวกเด็กๆ ถามวา “ทําไมเขาจึงใชสายรัดพันรอบรถเข็นอาหาร” เขา
อธิบายวาเขาใชสายรัดพันรอบเพื่อไมใหรถเข็นอาหารเลื่อนไปมาภายในรถ

เด็กๆ กลุมหนึ่งตัดสินใจวาจะทํารถบรรทุกอาหารของพวกเขา
เอง โดยเริ่มจากการมองดูรูปที่เราถายไว เด็กๆ ตางมีสวนรวม
ในการวาดโครงของรถบรรทุกพรอมกับรายละเอียดตางๆ
รูปที่ 4 เด็กกลุมหนึ่งวาดโครงของรถบรรทุกอาหารจากรูปถาย
จากภาพวาดของเด็กๆ จะเห็นวาเด็กๆ คนพบวารถบรรทุกมี 2 สวน ประกอบดวยดานหลังที่มีรูปทรงเหมือน
กลอง เปนที่บรรทุกรถใสอาหาร และดานหนาเปนที่ของคนขับ พวกเราดูภาพถายและชวยกันนับวารถบรรทุก
คันหนึ่งมีลออยูกี่ลอ และพบวาดานหลังมี 4 ลอ และดานหนามี 2 ลอ

รูปที่ 5 ภาพรถบรรทุกของคารเมน (Carmen)

รูปที่ 6 ภาพรถบรรทุกของอเล็กซิส (Alexis)

รูปที่ 7 ภาพรถบรรทุกของเอ็ดวารด (Eduardo)

รูปที่ 8 ภาพรถบรรทุกของเดวิด (David)

รูปที่ 9 ภาพรถบรรทุกของเอริค (Eric)

ฉันรูสึกประหลาดใจในรายละเอียด ที่เด็กๆ วาด เด็กๆ ไดอธิบายเกี่ยวกับสวนประกอบของรถบรรทุกทั้ง 2
สวน ใหฉันฟงซึ่งเห็นไดชัดเจนจากภาพของพวกเขา ทั้งปุมตางๆ และลิฟต ซึ่งจะเปนสวนที่สําคัญตอเด็กๆ
เวลาที่สรางรถบรรทุกของตนเอง
หลังจากที่เด็กๆ วาดภาพเสร็จเรียบรอยแลว พวกเราไดอภิปรายวาเราตองใชอะไรบางในการสรางรถบรรทุก
เด็กๆ ทํารายการสิ่งของที่อาจจะตองใช ซึ่งประกอบดวยลังตูเย็น สีขาวและสีดําสําหรับระบายสีลอรถ แปรง
ทาสี เสื้อกันเปอน เด็กๆ ทุกคนชวยกันรวบรวมสิ่งของตางๆ และเริ่มงานการสรางดานหลังของรถบรรทุก
ทักษะการวางแผนและการจัดการเปนทักษะชีวิตที่จะเปนประโยชนสําหรับเด็กๆ ที่ควรสอนกอนเริ่มการสราง
รถบรรทุก ฉันสามารถบอกไดวาเด็กหลายคนที่เคยทําโครงงานมากอนจะรูจักการวางแผนและวัสดุอุปกรณ ที่
จําเปนตองใชอยางแนนอน
หลังจากแจกแจงสิ่งที่จําเปนตองใชแลว แองเจลิกา (Angelica) โฮเซ (Jose) ลินดซีย (Lindsey) เดวิด (David)
จัสติน (Justin) และเอริกา (Erica) ก็ไดเริ่มทาสีลังตูเย็นใหเปนสีขาว เด็กแตละคนไดตัดสินใจวาจะระบายสี
ตรงสวนไหน ตอนแรกเริ่ม เดวิด (David) พูดวา “ลังนี้นาจะใหญเกินกวาที่จะระบายไดหมด” ตอจากนั้นไม
นาน เด็กๆ ก็พบวาเมื่อทุกคนชวยกันระบายสี ก็จะใชเวลาไมนาน และเมื่อระบายสีเสร็จเรียบรอยแลว เด็กๆ
รูสึก ภูมิใจในความสําเร็จเปนอยางมาก
รูปที่ 10 เด็กๆ เริ่มระบายสีดานหลังของรถบรรทุก

รูปที่ 11 เด็กๆ ระบายสีดานหลังของรถบรรทุก
วันถัดมา โฮเซ จัสติน และชันเทล เริ่มทําลิฟตที่สามารถ
เคลื่อนที่ขึ้นลงได เริ่มแรกเราคิดวาเชือกหรือเสนดาย หนาๆ นาจะทําใหลิฟตเคลื่อนที่ได จากนั้น โฮเซไดเสนอ
ความคิดวานาจะพันที่ทําความสะอาดทอเขาดวยกัน ใหเปนเกลียวเหมือนกับสายเคเบิล จากนั้นโจเซกับจัสติน
ก็ไดลองทดสอบเพื่อใหแนใจวาไมหลุดแยกจากกัน

รูปที่ 12a โฮเซและจัสตินพันที่ทําความสะอาดทอ
ใหเปนสายเคเบิลสําหรับลิฟต

รูปที่ 12b โฮเซและจัสตินดึงที่ทําความสะอาดทอ

สําหรับฉันแลว สิ่งที่นาตื่นเตนมากที่สุดอยางหนึ่งของโครงงานนี้ก็คือวันที่เด็กๆ ตัดสินใจที่จะสรางลิฟตที่ฉันได
จัดวางเสนดาย และเชือกไว โดยคิดวาพวกเด็กๆ จะเกิดความคิดที่ใชสิ่งของเหลานี้ในการทําใหลิฟตเคลื่อนที่
ขึ้นและลงได โฮเซกลับมีความคิดที่แตกตาง และเริ่มการทดลองใชลวดทําความสะอาดทอแทน จัสตินก็รวมมือ
กับโฮเซทําสายเคเบิลของลิฟตใหยาวขึ้น และเริ่มดึงเพื่อใหแนใจวาแข็งแรงจริงๆ ฉันรูสึกเหมือนกับวากําลัง
มองดูเหลาวิศวกรทํางาน เมื่อผูกติดสายเคเบิลแลว และโฮเซยิ้มกวางดวยความภูมิใจเมื่อมองเห็นแลววา
ความคิดของตนนั้นใชได ฉันบอกกับโจเซวา “โฮเซ หนูเปนนักแกปญหาที่ยอดเยี่ยมจริงๆ” โฮเซเดินไปหา
โนเอมิ และบอกวา “โนเอมิ เราเปนผูเชี่ยวชาญ เราเปนนักแกปญหา” ฉันประจักษถึงพลังทางความคิดของ
เด็กๆ เพียงแคเราใหโอกาสเทานั้น
ตอจากนั้น โฮเซและชันเทลก็ผูกเชือกที่ทําจากลวดทําความสะอาดทอเขากับดานขางของรถบรรทุกกับดาน
ทายของลิฟต เชือกนี้จะทําใหลิฟตเคลื่อนที่ขึ้นลงได เด็กๆ ตัดสินใจผูกเชือกไวกับตรงกลางลิฟต เพื่อที่จะคลอง
ลิฟตใหอยูดานบนไวไดในขณะที่ไมไดใชลิฟต
รูปที่ 13 ชันเทลผูกติดลิฟตเขากับรถบรรทุก
โฮเซรูสึกตื่นเตนมากในขณะที่พวกเราชวยกันประกอบลิฟตเขากับตัวรถ เนื่องจากโฮเซได
เห็นวาความคิดของตนไดผล โฮเซเปนผูเชี่ยวชาญที่แทจริง จากนั้นโฮเซกับฟลิปใชสีเทา
ระบายลิฟตใหเหมือนกับรถบรรทุกจริงๆ

รูปที่ 14 โฮเซกับฟลิประบายสีลิฟต

คนขับรถไดอธิบายใหพวกเราฟงวาแสงสีแดงดานหลังของรถบรรทุกมีชื่อเรียกวา “มารกเกอรส” แสงสีจะชวย
ใหผูคนมองเห็นรถได โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ลินดซียไดทํา “มารกเกอรส” ไวดานหลังรถของเรา ลินดซีย
ไดสํารวจและลองใชวัสดุหลายๆ อยางมาทํากอนจะตัดสินใจเลือกหลอดพาสตาวาเหมาะที่สุด
รูปที่ 15 ลินดซียติด “มารกเกอรส” ไวบนรถบรรทุก
ดอนนาอาสาที่จะระบายสีปุมควบคุมลิฟตขึ้นลงที่อยูดานนอก
ของรถบรรทุก โดยการศึกษาจากภาพถาย และเลือกใชสีเหลือง
วาดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา และหาฝากลองฟลมจากมุมศิลปะมา
ทําเปนปุม

รูปที่ 16a ดอนนาระบายสีกลองปุมควบคุมลิฟตขึ้นลง

รูปที่ 16b ดอนนาสาธิตกลองปุมควบคุมลิฟตขึ้นลง

เดวิดอาสาที่จะระบายสีปุมควบคุมลิฟตขึ้นลงที่อยูดานในของรถบรรทุก โดยการศึกษาจากภาพถาย คนหา
กลอง เลือกใชสีสมมาระบายกลอง เดวิดตัดสินใจวาจะใชฝากลองฟลมมาทําเปนปุมเหมือนกับที่ดอนนาใช
จากนั้นไดหาสายโทรศัพทเกาๆ มาใชเหมือนรถบรรทุกจริง จากนั้นก็ติดกลองนี้ที่ดานในของรถตูโดยใช
ตีนตุกแกติดที่กลองและรถตามคําแนะนําของครู

รูปที่ 17a เดวิดระบายสีกลองปุมควบคุมลิฟตขึ้นลง

รูปที่ 17b เดวิดสรางกลองปุมควบคุมลิฟตขึ้นลง

สิ่งที่เราตองตัดสินใจวาจะทําอยางไรตอไปคือตัวรถ และคิดวาตองใชลังใหญอีกหนึ่งลัง หลังจากที่ไดลังมาแลว
เด็กๆ เห็นตรงกันวาจะทาสีเปนสีขาวเหมือนกับรถบรรทุกอาหารจริงๆ ฮีเธอรระบายสีดานขางกลอง สวนชัน
เทลระบายสีดานบน โดยอธิบายวาตนเองมีแขนที่ยาวที่สามารถเอื้อมถึงฝงตรงขามได

รูปที่ 18 ฮีเธอรระบายสีดานขางของตัวรถ

รูปที่ 19 ชันเทลระบายสีดานบนของตัวรถ

เด็กๆ เริ่มใสใจในรายละเอียดของรถ และใหโจซี่ยทําประตูรถดวยการตัด และตองการใหประตูที่ตัดมีหนาตาง
เหมือนกับตัวรถจริงๆ นาตาเลียอาสาเปนคนระบายสีลอ

รูปที่ 20 นาตาเลียระบายสีลอรถบรรทุก
ฮีเธอรและโฮเซสังเกตดานหนาของตัวรถและถามวา “ปายนั้นหมายความวาอยางไร” ฉันอธิบายวามันเปน
สัญลักษณ (โลโก) ของโรงเรียน (Des Moines Public School) เพื่อใหผูคนรูวาใครเปนเจาของรถคันนี้
จากนั้นเด็กๆ จึงผลัดกันเขียนตัวอักษรแสดงใหคนอื่นรูวารถที่เรากําลังสรางนี้เปนของโรงเรียนของเรา

รูปที่ 21 ฮีเธอรและโฮเซเขียนสัญลักษณของโรงเรียน

ฉันจะรูสึกตื่นเตนเสมอ เวลาที่เด็กถามฉันเกี่ยวกับวาอะไรพูดวาอะไร เพราะทําใหฉันรูวาเด็กๆ ตระหนักถึง
ตัวหนังสือ ฉันพบวามีตัวอยางหลายๆ อยางตลอดการทําโครงงานหนึ่งๆ ที่ซึ่งเด็กๆ มีโอกาสในเรียนรูบทบาท
และหนาที่ของตัวหนังสือ
เมื่อเสร็จจากดานนอกของรถแลว เด็กๆ กลุมหนึ่งก็ไดพบกับคนขับรถบรรทุกอีกครั้งในเชาวันหนึ่ง และถาม
คนขับวาเราจะขอดูแผงหนาปดรถและขอถายภาพไดหรือไม ชันเทล นาตาเลีย และโฮเซชวยกันตรวจดูภาพที่
ถายและเริ่มลงมือทําแผงหนาปดรถของตนเอง เด็กๆ ใชกระดาษสีดํากับสีเทียนสีขาวมวาดมาตรวัด เด็กๆ ถาม
เกี่ยวกับหนาที่ของมาตรวัดที่แตกตางกัน และสามารถเรียนรูเกี่ยวกับ “ดานตรงขาม” จากการดูจากถังน้ํามัน
วา “หมด” หรือ “เต็ม” รวมถึงอุณหภูมิของเครื่องยนตที่แสดงวารอนหรือเย็น และไดเรียนรูถึงความสําคัญ
ของตัวเลขที่แสดงใหรูวารถกําลังวิ่งดวยความเร็วเทาใดดวย

รูปที่ 22 ชันเทลและนาตาเลียกําลังทําแผงหนาปดรถ

รูปที่ 23 โจเซกําลังทําแผงหนาปดรถ

คุณคาหนึ่งของการเรียนรูผานโครงงานคือการเปดโอกาสใหเด็กๆ ทํางานรวมกันและรูสึกเหมือนเปนชุมชนของ
คนที่มาเปนผูเรียนรูรวมกัน ชันเทลเปนสมาชิกใหมของชั้นเรียนของเราที่อาสาเปนคนลงมือทําในทุกงาน ทุก
แงมุมของโครงงาน ฉันรูสึกวามันเปนวิธีการที่เธอทําแลวรูสึกสบายและเปนสมาชิกจริงๆ คนหนึ่งของชั้นเรียน
ของเรา
และเมื่อรถบรรทุกอาหารเสร็จเรียบรอย ก็กลายมาเปนสวนหนึ่งของการเลนบทบาทสมมติในการเตรียมอาหาร
กลางวันซ้ําๆ และเราไดคิดวาเราจําเปนตองหาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเตรียมอาหารกลางวันอยางถูกตอง ซึ่งเปน
ระยะที่สองของโครงงาน ในสวนนี้ภาระงานก็คือการรวบรวมขอมูลและนําเสนอสิ่งที่เราไดเรียนรูเกี่ยวกับ
อาหารและหองครัว

ชวงทีส่ อง: การสํารวจตรวจสอบและการแสดงบทบาทสมมติ
เมื่อสรางรถบรรทุกอาหารเสร็จเรียบรอย เราตองการรูอีกวาอาหารกลางวันมาจากไหน และใครเปนคนทํา เรา
ไดวางแผนการไปเยี่ยมชมหองครัวของโรงเรียน (Brody Middle School) กอนไปทัศนศึกษา เราไดตั้งและ
เลือกคําถามที่เราจะถามเพื่อใหเราไดเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับหองครัว ดังนี้
• เราตองกดปุมไหนที่อยูบนรถบรรทุก
• ลอหมุนและเคลื่อนที่บนรถไดอยางไร
• มีกี่คนที่ทําอาหารใหเรา
• รูไดอยางไรวาตองทําจํานวนเทาใด
• มันฝรั่งทอดทําอยางไร
• นมมาจากไหน
• มีการใชเครื่องจักรชวยในการทําอาหารใหพวกเราหรือไม
• มีหมอหรือเปลา
• วิธีทําอาหารทําอยางไร
• ขนมปงทําอยางไร
• มีการลางจานหรือไม
• มีการทําความสะอาดถวยชามหรือเปลา
• ใครเปนคนขนอาหารไปใสในรถใสอาหาร
• ใครเปนคนขนอาหารไปใสในรถบรรทุก
ฉันเขียนคําถามแยกไวในกระดาษแผนหนึ่งโดยใชรูปภาพเปนสัญลักษณเพื่อชวยใหเด็กๆ จําสิ่งที่ตองการถามได
และติดไวกับกระดานที่เราสามารถนําไปดวยในวันไปทัศนศึกษา

รูปที่ 24 คําถามและภาพประกอบ
การเรียนรูที่จะถามคําถามเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มมากขึ้นเปนทักษะการเรียนรูที่
ซับซอนที่จําเปนตองมีการฝกฝนและจัดประสบการณใหมากสําหรับเด็กกอนวัยเรียน สวนใหญเด็กในวัยนี้
มักจะวกกลับไปสูการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรูอยูแลวเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มากกวาจะคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยากจะรู
หรือตองการคําตอบ ฉันพบวายิ่งเด็กไดมีประสบการณในการเรียนรูผานโครงงานมากเทาไร คําถามที่
เฉพาะเจาะจงจากเด็กก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย ฉันสังเกตเห็นการพัฒนาในการถามคําถามของเด็กเพิ่มมากขึ้น

อยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับการไปทัศนศึกษาที่สระน้ําและที่สวนสัตวกอนหนานี้ คําถามในครั้งนี้เปน
คําถามที่เกี่ยวกับหัวขอมากยิ่งขึ้น และถามเพื่อหาขอมูลไดอยางชัดเจน
ลําดับถัดมา ในการเตรียมตัว เราไดจัดทํารายการสิ่งของที่จําเปนตองนําติดตัวในวันไปทัศนศึกษา เด็กๆ เคยไป
ทัศนศึกษามาแลว 3 ครั้ง ในปนี้ทําใหเด็กๆ มีประสบการณและรูวาจะตองเตรียมอะไรบาง รายการสิ่งของ
ประกอบดวย กระเปาเป โทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน กลองปฐมพยาบาลเบื้องตน กระดานพกพา
คําถาม ดินสอ ปากกาเคมี กลองถายรูป ฟลม และกลองวีดิทัศน ในวันเดินทางเราไดตรวจสอบเพื่อความแนใจ
อีกครั้งวาเราไดนําสิ่งของไปครบ ดวยวิธีนี้เด็กๆ จะเห็นวาการทํารายการสิ่งของมีประโยชนอยางไร
เมื่อมาถึงหองครัวของโรงเรียน (Brody Middle School) และดวยกระดานขนาดพกพาที่อยูในมือของทุกคน
ตอนนี้เราก็พรอมที่จะสืบคนเพื่อใหไดคําตอบสําหรับคําถามของเรา

รูปที่ 25 เด็กๆ มาเยี่ยมชมหองครัวของโรงเรียน
(Brody Middle School)
ภายในหองครัว เราไดพบกับแมรี่และคนอื่นๆ ที่ทําอาหารใหเราทุกวัน แมรี่พาเราชมเครื่องครัวและอุปกรณที่
ใชทําอาหารกลางวันสําหรับพวกเรา มีหมอใบใหญและเครื่องลางจานที่ใชลางถาดใหพวกเรา ที่ดึงความสนใจ
ของเด็กๆ เปนอยางยิ่งเกี่ยวกับกลไกการทํางานของมัน เด็กๆ ไดถามคําถามที่เหลือตอไปเกี่ยวกับหนาที่ของแต
ละคนที่ทํางานในหองครัว

รูปที่ 26 แมรี่ใหเด็กๆ ดูหมอใบใหญ
รูปที่ 27 แมรี่ใหเด็กๆ ดูเครื่องลางจาน
สิ่งแรกที่เราทําเมื่อกลับมาถึงโรงเรียนก็คือเราไดเขียนจดหมายขอบคุณพนักงานในหองครัวที่ตอบคําถามของ
พวกเราอยางเปนมิตร และเรายังตองการใหพวกเขารูวาเรารูสึกชื่นชมการทุมเทแรงกายทํางานที่หนักเพื่อ
ทําอาหารกลางวันใหกับพวกเรา จากนั้นเราไดใชภาพถายและขอมูลที่เกี่ยวกับหองครัวที่ไดบันทึกไวมาทําสมุด
ความรูเกี่ยวกับหองครัว พวกเราใชคําตอบตามคําถามของทุกคนมาทําสมุดความรูเกี่ยวกับหองครัว เด็กแตละ
คนวาดภาพและลอกคําตอบโดยครูชวยบอกวาเขียนอยางไรลงไปในสมุดความรู

รูปที่ 28 เด็กแตละคนชวยกันออกแบบหนาหนึ่งของสมุดความรู
เด็กกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งตองการทําหนังสือเลมพิเศษเกี่ยวกับทุกคนที่ชวยทําอาหารกลางวันของเรา พวกเราดู
ภาพถายของทุกๆ คนที่เกี่ยวของ เด็กๆ บอกในสิ่งที่ตองการจะพูด แลวเราก็ชวยกันพิมพลงในคอมพิวเตอร
และหนังสือเลมนี้ไดกลายเปนหนังสือเลมพิเศษในหองสมุดของเรา เรามักจะดูภาพเมื่อเราตองการจะรูวาใครที่
ทําขนมปง หรือเตรียมสลัดผักใหเรา

รูปที่ 29 รูปของคนทําอาหารกําลังทําพิซซาซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในหนังสือเกี่ยวกับหองครัว
ฉันรูสึกตื่นเตนที่ไดเห็นวาเด็กๆ ใหความสนใจอยางมากกับหนังสือเลมนี้ ที่เกี่ยวกับคนที่ทําอาหารกลางวันให
เราในแตละวัน การทําสมุดความรูนี้เปนวิธีที่ทําใหเด็กๆ เขาใจในอาชีพของคนอื่นและสิ่งที่คนอาชีพนั้นๆ
จําเปนตองใชในการประกอบอาชีพ ซึ่งนี่ไมใชเพียงบทเรียนหรือจุดเล็กๆ แตเรื่องนี้เปนสิ่งที่เราไดอภิปราย
ตอมาตลอดทั้งปการศึกษาที่เหลือเลยทีเดียว เด็กๆ ยังคงแสดงความคิดเกือบจะทุกวัยถึงพิซซาที่ลิซทํา หรือ
ผักสลัดที่แซมเตรียมใหพวกเรา
เด็กอีกกลุมหนึ่งไดถายภาพไวไดหลากหลายจากการไปทัศนศึกษาและไดแตงเรื่องตอเนื่องกันเกี่ยวกับ
เครื่องครัวที่เห็นและผูคนที่เราพบ หนังสือเลมนี้เปนอีกเลมหนึ่งที่เปนนิยมมากในหองสมุดของเรา
คุณคาอยางหนึ่งของการไปทัศนศึกษาก็คือโอกาสในการเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรูหนังสือ ดวยการไดทํา
รายการสิ่งของ การเขียนจดคําถาม การตอบคําถาม การมองและทําความเขาใจในปายสัญลักษณตางๆ และ
ขั้นตอนและคูมือการใชที่อยูบนเครื่องมือที่พบในหองครัว การเขียนจดหมายขอบคุณ การทําสมุดความรู
กิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติในโครงงานของเรา
หลังจากการเยี่ยมชมหองครัวแลว การเลนบทบาทสมมติของเราก็เกี่ยวของกับอาหารกลางวันและมี
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น มีการสวมหมวกและผากันเปอนในขณะที่เลน เด็กๆ เริ่มมีการกําหนดวาจะเลนเปน
ใคร ทําอาหารอะไรเหมือนกับที่เห็นที่หองครัว แพตตี้แสดงเปนลิซคนทําอาหารหลัก จวนแสดงเปนแซมคน

ดูแลหมออบไอน้ํา แครี่แสดงเปนซาราคนทําสลัด และเด็กๆ ก็พบวาเราไมมีเครื่องครัวที่ใชในครัวจริงๆ เราจึง
คิดที่จะทํารถเข็นอาหาร เตาอบ และหมออบไอน้ํา

รูปที่ 30 การเลนบทบาทสมมติที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
หลังจากทัศนศึกษา
สิ่งที่เกินจากความคาดหวังอยางหนึ่งจากการไดเยี่ยมชมหองครัวก็คือเด็กๆ ไดเรียนรูวาผูชายก็ทํางานในครัว
ดวย เมื่อกลับมาถึงโรงเรียน ฉันสังเกตความเปลี่ยนแปลงในการแสดงที่เกิดขึ้นในครัวในหองเรียนของเรา กอน
การไปเยี่ยมชมเด็กผูชายสวนใหญจะตองการเปนคนขับรถบรรทุก และแสดงการขนสงอาหาร แตหลังจากการ
เยี่ยมชม เด็กผูชายหลายคนรวมประกอบและเตรียมอาหาร และอยากใหเพื่อนๆ เรียกตนเองวาแซมเหมือนกับ
คนที่พบตอนไปเยี่ยมชม การไดเห็นผูชายเปนผูประกอบอาหารกลางวันใหเรานั้นสรางผลกระทบที่ยิ่งใหญตอ
เด็กๆ และสอนใหเด็กๆ รูวาบทบาทของแตละเพศนั้นเปลี่ยนแปลงไดในระหวางที่เลนบทบาทสมมติ
แองเจลิกาและนาตาเลียเลือกที่จะทํารถเข็นอาหาร เริ่มแรกทั้งสองคนมองดูภาพถายและติดสินใจวาจะใชวัสดุ
อะไรในการทํารถเข็นอาหาร แองเจลิกาแนะนําวานาจะติดกลอง 2 กลองเขาดวยกัน โนเอมิถามวาแลวจะมี
รายละเอียดอะไรบาง ทั้งหมดคิดวานาจะตองทําที่จับและปลั๊กหมออบไอน้ําดวย
รูปที่ 31 แองเจลิกาและนาตาเลียทํารถเข็นอาหาร
ลินดซี่รวมมือในโครงงานมากขึ้นและแนะนําวานาจะใชที่ทําความสะอาด
ทอมาทําเปนที่จับและกลอนประตู
รูปที่ 32 ลินดซี่ทําที่จับและกลอนประตูสําหรับรถเข็นอาหาร
วันถัดมาจัสตินอาสาชวยทําลอเพื่อทําใหรถเข็นอาหารเคลื่อนที่ได และ
เลือกลอรถจากชั้นวางของเลนมาใชทํา
รูปที่ 33 จัสตินติดลอเขากับรถเข็นอาหาร
ตอนนี้เราก็พรอมแลวที่จะใชรถเข็นอาหารของเรา จวนเริ่มบรรจุอาหารทันที และ
สามารถนําไปที่รถบรรทุกอาหารเพื่อจะไปสงที่โรงเรียนอนุบาลของเรา

รูปที่ 34 จวนบรรจุอาหารใสในรถเข็นอาหาร

คาสสิดี้อาสาทําหมออบไอน้ํา โดยมองดูรูปภาพและบอกกับโนเอมิวาตนตองการกลอง 3 กลอง และตัดสินใจ
ตัดดานหนึ่งของแตละกลองเพื่อทําเปนประตูใหเหมือนกับประตูของหมออบไอน้ํา
รูปที่ 35 คาสสิดี้ทําประตูของหมออบไอน้ํา
คาสสิดี้เกิดความคิดที่จะพันเทปกาวหรือติดกาวกลองทั้งสามกลองเขา
ดวยกันเพื่อใหเหมือนกับหมออบไอน้ํา จริงๆ และตัดสินใจวาพันดวยเทป
กาวนาจะดีที่สุด จากนั้นก็เริ่มตนติดกลองเขาดวยกันดวยเทป โดยมี
นาตาเลียคอยชวยเหลือ

รูปที่ 36 คาสสิดี้และนาตาเลียติดเทปกาวเพื่อทําหมออบไอน้ํา

วันตอมาเราดูรูปภาพอีกครั้งหนึ่ง เราสังเกตเห็นวาหมออบไอน้ําของจริงเปนสีเทา แพตตี้กับเอริการะบายสี
หมออบไอน้ําใหกับพวกเรา และเราก็ไดเรียนรูที่จะทําสีเทาโดยการผสมสีขาวเขากับสีดํา
รูปที่ 37 แพตตี้ระบายสีหมออบไอน้ําใหเปนสีเทา
ลินดซี่ยสังเกตพบวาเราไมไดมีที่จับเหมือนกับหมออบไอน้ํา และไดนํา
จานกระดาษมาตัดเปนรูเหมือนกับที่จับและระบายสีใหเปนสีเทา พวก
เราเลือกที่จะติดที่จับเขากับหมออบไอน้ําดวยหมุดเพื่อใหที่จับสามารถ
หมุนไดจริงๆ

รูปที่ 38 ลินดซี่ยติดที่จับเขากับหมออบไอน้ํา

จัสตินตื่นเตนที่ไดแสดงเปนแซมที่ทํางานในครัวจริงๆ และเลือกที่จะ
อบผักเปนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
รูปที่ 39 จัสตินใชหมออบไอน้ําในการทําอาหาร
เมื่อเด็กๆ เริ่มเลนบทบาทสมมติในครัว ก็พบวายังไมมีเตาอบ แครี่กับชันเทลดูภาพเตาอบ และตัดสินใจสราง
เตาอบไวในครัวในหองเรียน แครี่คนเจอกลองขนาดกลางๆ ใบหนึ่ง และอธิบายวาจะใชกระดาษฟอยลหุม
เพื่อใหดูเหมือนเตาอบจริงๆ แครี่กับชันเทลชวยกันหุมกลองดวยกระดาษฟอยล และพันดวยเทปกาว

รูปที่ 40 แครี่ชวยทําเตาอบ
พวกเราเริ่มใชเตาอบในทันที จวนอบขนมปงเปนอาหารกลางวันสําหรับพวกเรา และใชแผนกันความรอน
เพื่อปองกันไมใหมือพองอีกดวย

รูปที่ 41 ฮวนใชเตาอบ
ตลอดเวลาของโครงงาน ฉันเฝามองเด็กๆ ใชวัสดุอุปกรณตางๆ ภายในหองเรียนของเรา เพื่อสรางงานที่มี
ความหมายตอตนเอง เด็กๆ ไดแสดงใหเห็นถึงความระมัดระวังเวลาใชกรรไกร ไดเรียนรูที่จะใชแปนเทปกาว
โดยดึงออกมาทีละนอยในแตละครั้ง แตละกลุมที่สรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามก็จะชวยกันเก็บกวาดทําความสะอาด
และเก็บสิ่งของเครื่องใชใหเขาที่เขาทางอยูเสมอๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงชุมชนแหงการเรียนรูที่มีความเอาใจใส
และเคารพซึ่งกันและกัน
ครั้งหนึ่งหลังจากที่ไดเลนบทบาทสมมติในการเตรียมอาหารและจัดสงใหโรงเรียนอนุบาลแลว เด็กๆ ก็ไดทํา
ความสะอาดครัวและคิดวาจําเปนจะตองมีเครื่องลางจานสําหรับลางจานทั้งหมดที่มาจากโรงเรียน แครี่ เอริกา
และจวนดูภาพเครื่องลางจานที่ไดถายเอาไว

รูปที่ 42 เด็กๆ พิจารณารูปภาพเครื่องลางจานของจริง

แครี่เกิดความคิดวาจะใชกระดาษมาทําเปนฝาเปดปดที่อยูดานหนาของเครื่องลางจาน จึงเขาไปในมุมศิลปะ
และไปเจอกระดาษลูกฟูกสีน้ําเงินที่เหมือนกับเครื่องลางจานของจริง จากนั้นก็ลงมือวัดความยาวของกระดาษ
ใหพอดีกับกลองที่จะใชทําเครื่องลางจาน และก็คิดวาจะตองใชกรรไกรชวยตัด และเทปกาวติดกระดาษ ฮวน
ชวยจับในขณะที่แครี่ตัดกระดาษ

รูปที่ 43 แครี่กับฮวนทําฝาเปดปดเครื่องลางจาน
แครี่กับฮวนทํางานรวมกันจนเสร็จ ฮวนติดเทปกาวหมออบไอน้ําเขากับกลองที่ทําเปนเครื่องลางจานของจริง

รูปที่ 44 ฮวนติดฝาเปดปดเขากับเครื่องลางจาน
เอริกาพิจารณาภาพถายสวนตางๆ เชน รางในเครื่องลางจาน จากนั้นก็งอที่ทําความสะอาดทอ โนเอมิใหเอริกา
ดูแทงพลาสติก เอริกาจึงติดแทงพลาสติกเหลานี้เขากับที่ทําความสะอาดทอ และติดปลายของที่ทํา ความ
สะอาดทอเขากับเครื่องลางจานโดยใชเทปกาว

รูปที่ 45 เอริกาทํารางในเครื่องลางจาน
หลังจากทําเครื่องลางจานเสร็จเรียบรอยแลว แครี่ ฮวน และเอริกาตรวจสอบดวยการนําจานวางในในราง และ
ก็สามารถใชงานไดดี

รูปที่ 46 แครี่ ฮวน และเอริกาทดสอบเครื่องลางจาน
ตอนนี้พวกเราก็มีครัวประกอบอาหารที่มีเครื่องมือครบครัน
เหมือนกับหองครัวที่เราไปทัศนศึกษามา เด็กๆ ใสใจกับการ
เลนบทบาทสมมติการทําอาหารกลางวันในทุกขั้นตอน และเลนอยูมากกวา 3 สัปดาห
ชวงที่สาม : ชวงสรุปโครงงาน ภาพยนตรหองครัวดันแลป (Dunlap Food Kitchen)
หลังจากที่พวกเราไดทํารถบรรทุกอาหารและเครื่องมือที่ใชในครัวที่เตรียมอาหารกลางวันแลว เด็กๆ ก็เลน
บทบาทสมมติในการทําอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาล เด็กบางคนแสดงการทํางานในครัวและ
ประกอบอาหาร บางคนแสดงเปนคนขับรถบรรทุกและขนสงอาหารกลางวัน สวนคนอื่นๆ ก็แสดงเปนเด็กๆ ใน
โรงเรียนที่คอยนําอาหารออกจากถาดและรับประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้พวกเรายังไดทําสมุดความรู
และหนังสืออีกหลายเลมที่สามารถแลกเปลี่ยนกับครอบครัวของเด็กๆ ถึงสิ่งที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับครัวและ
การทําอาหาร พวกเราอภิปรายกันวาจะจัดการแสดง แตเราเคยทําไปแลวตอนที่ทําโครงงานสระน้ํา ฉันจึง
แนะนําเด็กๆ วาฉันจะบันทึกภาพเด็กๆ ขณะที่กําลังทําอาหารกลางวันเหมือนกับที่พวกเราเคยทําหลังจาก
ทัศนศึกษา และเมื่อเด็กๆ เห็นชอบกับความคิดนี้ เราก็เริ่มวางแผนการทําภาพยนตรของเรา เริ่มแรกเรา ตัดสิน
กันวาใครจะแสดงบทบาทใด จากนั้นก็คิดรายการอาหาร เมื่อบันทึกภาพเรียบรอย ฉันก็ทําสําเนา ภาพยนตร
และผลัดกันสงภาพยนตรนี้ไปใหแตละบานของเด็ก เพื่อใหเด็กๆ และครอบครัวของตนเองไดชม บทบาทใน
การทําอาหารของเด็กๆ รวมกัน
พวกเราตัดสินในวาจะมีรายการอาหารอะไรบาง เดวิดเปนผูรับผิดชอบการใชเตาอบเพื่อทําไกอบ

รูปที่ 47 เดวิดทําไกอบชันเทลทําขนมปง
สวนฮีเธอรทําซอสแอปเปล

รูปที่ 48 ชันเทลกับฮีเธอรทําอาหารเพื่อการถายทํา

รูปที่ 49 จัสตินนําไกอบออกจากเตาอบ
นาตาเลียนับภาชนะใสนมที่จะสงใหกับโรงเรียนอนุบาล และตองนับถึง 19
รูปที่ 50 นาตาเลียนับภาชนะใสนม
เมื่อนําอาหารใสในรถเข็นอาหารแลว ฮวนก็เข็นรถเข็นอาหารขึ้นบนรถบรรทุก

รูปที่ 51 ฮวนบรรจุรถเข็นอาหารใสรถบรรทุก
โจเซและฮวนขับรถบรรทุกและขนอาหารกลางวันไปสงที่โรงเรียนอนุบาล
รูปที่ 52 โจเซและฮวนขับรถบรรทุกอาหาร

ในระหวางนั้นที่โรงเรียน ลินดซี่ยแสดงเปนโนเอมิเพื่อเขียนวามีจํานวนเด็กทั้งหมดกี่คน จากนั้นก็โทรไปแจง
ทางหองครัวใหทราบวาจะตองเตรียมอาหารกลางวันจํานวนเทาใด
รูปที่ 53 ลินดซี่ยจดบันทึกจํานวนที่นับได

เมื่อรถบรรทุกอาหารจัดสงอาหารไปใหที่โรงเรียนอนุบาลแลว ลินดซี่ยและกลอเรียก็นําอาหารใสลงในถาดเพื่อ
เตรียมเสิรฟ

รูปที่ 54 ลินดซี่ยกับกลอเรียเสิรฟอาหาร

หลังจากวางอาหารบนโตะแลว เด็กๆ ก็ลางมือ จากนั้นก็นั่งลงรับประทานอาหารกลางวันแสนอรอยพรอมกัน

รูปที่ 55 เด็กๆ เลนบทบาทสมมติรับประทานอาหารกลางวัน

พวกเราจบโครงงานอาหารกลางวัยดวยการสะทอนสิ่งที่เราไดเรียนรู ฉันถามเด็กๆ วาเด็กๆ รูอะไรเกี่ยวกับ
อาหารกลางวันบาง พวกเราเขียนผังความรูอีกครั้งหนึ่ง และเปรียบเทียบกับผังที่เกี่ยวกับอาหารกลางวัน ที่
เขียนไวครั้งแรก ซึ่งเด็กๆ สามารถเห็นไดดวยตนเองวาตอนนี้พวกเขาเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหาร กลางวัน
แลว เราติดผังทั้ง 2 แผน ไวที่โถงหนาหองเพื่อใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนไดเห็นวาพวกเรา ไดเรียนรูมาก
ขึ้นเพียงใด

รูปที่ 56 ทั้งชั้นเรียนรวมกันเขียนผังความรูเกี่ยวกับอาหารกลางวันหลังเรียน
หลังจากที่พวกเราไดสรางเครื่องใชในครัว เด็กๆ เริ่มที่จะพัฒนาการเลนบทบาทสมมติไดอยางละเอียดรอบคอบ
ตลอดทุกขั้นตอนของการทําอาหารกลางวัน และสงใหกับโรงเรียนอนุบาล เด็กๆ เกือบทั้งหมดมีสวนรวมไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง และใชเวลาเกือบทั้งหมดในการเลนบทบาทสมมติการทําอาหารในครัว ระหวางนี้เองที่ฉัน ได
ระบุระดับของความรูที่เด็กๆ ควรจะไดรับจากประสบการณในโครงงานนี้ ฉันไดเห็นวาเด็กๆ มีความเขาใจ ใน

ขั้นตอนที่จําเปนตอการทําอาหารกลางวัน ไดเห็นวาเด็กๆ เขาใจในหนาที่แตละอยาง และสิ่งที่แตละคนที่ทํา
หนาที่นั้นๆ จําเปนตองใชในการประกอบอาหาร ฉันสังเกตเห็นวาเด็กๆ รูศัพทมากขึ้น เชน คําวา “ลิฟต” ใน
การอางอิงถึงรถบรรทุก หรือการอบไอน้ําผักชนิดตางๆ เด็กๆ ไดฝกทักษะการแกปญหาในขณะที่ตกลงกันวา
ใครจะแสดงหรือเลนบทบาทอะไร เชน เลนเปนคนขับรถบรรทุก หรือเลนเปนโนเอมิในวันไหน เปนตน
ฉันประจักษแจงถึงความสําคัญของการไดเลนในชีวิตของเด็กอนุบาลรวมถึงการใหเวลาที่เพียงพอ ในการ
สงเสริมการเลนแบบรวมมือ ตลอดการเลนแบบที่วานี้ เด็กๆ สามารถสรางความเขาใจไดอยางแข็งแกรง จาก
ประสบการณตางๆ ที่ไดรับจากการทําโครงงาน เด็กๆ ตองไดรับโอกาสในการทําซ้ําๆ เพื่อที่จะเชื่อมโยง
ระหวางความรูที่ไดรับใหมกับประสบการณการเรียนรูกอนหนา และไดพัฒนาโครงสรางความเขาใจที่ซับซอน
ภายในสมองผานการเลนบทบาทสมมติที่เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูจากโครงงาน
ขอขอบคุณ
ฉันขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของกับอาหารในโรงเรียนโบรดี้ (Brody Middle School) สําหรับความ
ชวยเหลือพวกเรา ทําใหเราไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมายเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และคุณลินดา แอนเดอรสัน
จากโรงเรียน Des Moines Public Schools Food and Nutrition Department ที่ชวยใหเราไดไปทัศน
ศึกษาในครั้งนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณโนเอมิ เมนเดซ ผูมีสวนรวมเปนครูของเด็กๆ และสนับสนุนฉันและ
เด็กๆ เปนอยางดี ในขณะที่พวกเราไดเรียนรูรวมกันระหวางที่ทําโครงงานตางๆ
ขอมูลผูเขียน
Josie Floerchinger เปนครูอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาล Dunlap Exemplary ใน Des Moines, ไอโอวา โจซี่
จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีทางดานการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงรัฐไอโอวา และไดรับ
ประกาศนียบัตรดานการศึกษาปฐมวัยจาก Drake University ใน Des Moines, ไอโอวา โจซี่สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 มาเปนเวลา 4 ป และสอนในชั้นคละอายุ 5 และ 6 ป เปนเวลาอีก 4 ป ที่ Moulton
Extended Learning Center ที่ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Des Moines Public Schools เชนกัน
แปลจาก The Lunch Project by Josie Floerchinger, Dunlap Exemplary Preschool, Des Moines,
Iowa
ที่มา http://ecrp.uiuc.edu/v7n1/floerchinger.html

