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The model of teaching used at Da Vinci International School
The model of teaching used at Da Vinci International School is one of
constructionism based on the Multiple Intelligence Theory, and we believe that – as
the child is of the upmost importance any model we use should be child centered.
According to Howard Gardner Multiple Intelligence Theory, there is a relationship in
the development of a teaching process that is aligned with the subjects taught and the
learning abilities of a student. Howard Gardner has identified eight distinct
intelligences, according to this theory "we are all able to know the world through
language, logical-mathematical analysis, spatial representation, musical thinking, the
use of the body to solve problems or to make things, an understanding of other
individuals, an understanding of ourselves, and naturalistic intelligence.
The philosophy behind our model is to enable our students to be able to work
in the world on their own and to become valued members of it. To be able to do this,
we feel our students need to be able to understand how to solve any problems that they
encounter. This is why each students is taught how to independently decide on any
knowledge or method required to solve a problem. They are taught how to analyze a
problem until they understand it fully and know the deeper meaning of the
information and questions. They are also taught how to apply the knowledge they
already have, or gain through research, to achieve an end result through discipline and
critical thinking; whether on their own or as part of a team.
We believe that our approach to the student, and the teaching model that we
embrace, will truly help our students develop their full potential and enable them to
become somebody special in society.
รูปแบบวิธีการสอนของโรงเรียนนานาชาติดาวินชี่
คือ รูปแบบการจัด การเรียนการสอนดวยการสรางองคค วามรูดวยตนเองโดยใช
ท ฤ ษ ฎี พ หุ ป ญ ญ า เป น ฐาน เป น รู ป แ บ บ วิ ธี ก าร ส อ น ที่ ยึ ด ห ลั ก ผู เรี ย น ทุ ก ค น มี
ความสามารถเรียนรูและพัฒ นาตนเองได และถือวาผูเรียนมีค วามสําคัญ ที่สุด เปนการ
พั ฒ นากระบวนการเรียนการสอนในลัก ษณะเชื่ อ มโยงความสัม พั น ธ ระหวา งสาระการ
เรียนรูและความสามารถทางการเรียนรูที่มีอยูในตัวผูเรียนตามทฤษฎีพหุปญ ญาของโฮ
วารด การเนอร (Howard Gardner) ซึ่งจําแนกไว 8 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานดนตรี
ดา นตรรกะ/ คณิ ต ศาสตร ดา นมิติ สัม พั นธ ด า นรา งกายและการเคลื่อนไหว ดา นความ
เข า ใจธรรมชาติ ด า นการรู จั ก ตนเอง และด า นความสั ม พั น ธ กั บ ผู อ่ื น โดยมุ น เน น ให
ผูเรียนแตละคนไดลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตัวเอง จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่
ค น พบ เรี ย นรู วิ เ คราะห ต อ จนรู จ ริ ง รู ลึ ก ซึ่ ง ว า สิ่ ง นั้ น คื อ อะไรมี ค วามสํ า คั ญ มากน อ ย
เพียงไร ไดพัฒ นาศักยภาพและความสามารถในการแกปญ หารวมถึงการสรา งผลงาน
และเกิดผลลัพธการเรียนรูอยางมีความสุขและยั่งยืน
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