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کشکول

چطور فرایند پیرشدن را به تأخیر بیندازیم؟
به میان می آید، ممکن است  پیری  از  گیالن امروز- وقتی صحبت 
سؤاالت خاصی در ذهن ایجاد شود، مانند اینکه چرا بدن ما پیر می شود 
و با پیری، چه اتفاقی در بدن می افتد؟ با افزایش سن، به دلیل تغییرات 
تغییرات  این  و  تغییر می کند  به طور طبیعی  بدن  در سلول ها، شکل 
منجر به تغییر در عملکرد و ظاهر می شود. بنابراین، عملکرد و ظاهر 
بدن تا حد زیادی به عملکرد سلول های درون بستگی دارد. در برخی از 
اندام ها، سلول ها می میرند و جایگزین نمی شوند؛ بنابراین، تعداد سلول ها 

کاهش می یابد. 
بدن  اعضای  از  بخش هایی  می شود،  کم  خیلی  سلول ها  تعداد  وقتی 
نمی تواند به طور طبیعی کار کند. البته تغییرات در سلول ها در سنین 
جوانی هم اتفاق می افتد اما بدن، در جوانی می تواند به سادگی بسیاری 
از این تغییرات را ترمیم کند یا ذخایر کافی برای جبران آن ها داشته 
باشد اما توانایی مقابله با این آسیب ها، با افزایش سن کاهش می یابد 

و  نشانه های پیری در برخی از اعضای بدن به سرعت نمایان می شود.
ضعف عضالنی، اولین نشانه سالمندی

و  می شوند  کوچک  تراکم  و  اندازه  ازنظر  استخوان ها  سن،  افزایش  با 
ماهیچه ها  همچنین  می کند.  مستعد شکستگی  را  آن ها  مسئله،  این 
به طورکلی قدرت، استقامت و انعطاف پذیری خود را از دست می دهند 

- عواملی که می توانند بر هماهنگی، ثبات و تعادل بدن تأثیر بگذارند.
با تغییر در استخوان، مفاصل و ماهیچه ها، قد نیز ممکن است کاهش 
تقریباً حدود یک  از 40 سالگی، هر 10 سال  بعد  افراد معموالً  یابد. 
سانتی متر از قدشان را از دست می دهند. کاهش قد پس از 70 سالگی 
حتی سریع تر است و ممکن است به 2.5 تا 7.5 سانتی متر هم برسد. 
و  مفاصل  استخوان،  سالمت  ارتقای  و  قد  کاهش  از  جلوگیری  برای 

عضالت توصیه می شود:
و  مهندسی  علوم،  ملی  آکادمی  کنید.  دریافت  کلسیم  کافی  -مقادیر 
پزشکی آمریکا )NAS( روزانه حداقل 1000 میلی گرم کلسیم را برای 
بزرگ ساالن توصیه می کند. این توصیه برای زنان 51 سال و باالتر و 
افزایش می یابد.  روز  در  میلی گرم  به 1200  باالتر  و  مردان 71 سال 
و  پیچ  برو کلی، کلم  لبنیات، کلم  دارای کلسیم شامل  منابع غذایی 

ماهی سالمون است.
توصیه شده  روزانه  مصرف  کنید.  دریافت   D ویتامین  کافی  -مقدار 
برای  و  واحد   600 سال   70 سن  تا  بزرگ ساالن  برای   D ویتامین 
بزرگ ساالن باالی 70 سال 800 واحد است. بسیاری از افراد مقادیر 
دیگر  منابع  می کنند.  دریافت  خورشید  نور  از  را   D ویتامین  کافی 
و   D ویتامین  با  غنی شده  شیر  تخم مرغ،  قزل آال،  ماهی  از  عبارت اند 

.D مکمل های ویتامین
مانند  قرار دهید. ورزش هایی  روزانه خود  برنامه  را در  بدنی  -فعالیت 
تمرینات  و  پله ها  از  رفتن  باال  تنیس،  دویدن،  آهسته  پیاده روی، 
وزنه برداری می تواند به شما کمک کند تا استخوان هایتان را قوی کنید.

اثرات جزئی افزایش سن بر حافظه
افزایش سن، اثرات جزئی بر حافظه دارد؛ مثاًل، افراد مسِن سالم و فاقد 
بیماری آلزایمر ممکن است نام ها یا کلمات آشنا را فراموش کنند اما به 

منظور ارتقای سالمت روانشناختی توصیه می شود:
فعالیت بدنی را در برنامه روزانه خود قرار دهید. فعالیت بدنی باعث 
افزایش جریان خون به کل بدن ازجمله مغز می شود. مطالعات نشان 
می دهد که ورزش منظم با عملکرد بهتر مغز مرتبط است و استرس و 
افسردگی را کاهش می دهد - عواملی که بر حافظه تأثیر می گذارد. از 
نظر ذهنی فعال بمانید. فعال ماندن ذهنی می تواند به تقویت حافظه 
یادگیری یک  و  بازی های فکری  انجام  با کتاب خواندن،  کمک کند. 

فعالیت مثل سفالگری، نقاشی و...حافظه خود را فعال نگه دارید.
افزایش سن بر عدسی چشم تأثیر می گذارد

از حدود 60 سانتی متر  نزدیک تر  اجسام  در طول 40 سالگی، دیدن 
عدسی  شدن  سفت  دلیل  به  بینایی،  در  تغییر  این  می شود.  دشوار 
چشم اتفاق می افتد. با افزایش سن، دید در نوِر کم دشوارتر می شود؛ 
به طوری که افراد 60 ساله اغلب برای خواندن، 3 برابر بیشتر از افراد 20 

ساله به نور نیاز دارند .
ظهور چین وچروک در میانسالی

با افزایش سن، پوست شما نازک می شود، خاصیت ارتجاعی کمتری 
پیدا می کند، شکننده تر می شود و بافت چربی زیرپوست کاهش می یابد. 
کاهش تولید روغن های طبیعی ممکن است پوست را خشک تر کرده 
تأخیر  به  برای  اما  پوست شود  در  به چین وچروک  منجر  درنتیجه  و 
انداختن پیری پوست کافی است با استفاده از کرم های مرطوب کننده و 
کرم ضد آفتاب از پوست خود محافظت کنید.  ترک دخانیات از موارد 
مهم دیگری است که باید موردتوجه قرار بگیرد زیرا سیگار به خودی خود 

باعث آسیب های پوستی مانند چین وچروک می شود.
تغییرات وابسته به سن در سیستم قلبی عروقی

با افزایش سن، شایع ترین تغییری که در سیستم قلب و عروق اتفاق 
می افتد، سفت شدن رگ های خونی و شریان ها است که باعث می شود 
قلب برای پمپاژ خون از طریق آن سخت تر کار کند. همچنین تغییر 
ضربان قلب از دیگر تغییراتی است که در سن پیری شاهد آن خواهیم 
بود؛ به طوری که ضربان قلب در حالت استراحت تقریباً ثابت می ماند اما 
در طول فعالیت به اندازه قبل افزایش نمی یابد. این تغییرات خطر ابتال 
به فشارخون باال و سایر مشکالت قلبی عروقی را افزایش می دهد؛ برای 

ارتقای سالمت قلب در سنین پیری الزم است:
یا  شنا  پیاده روی،  دهید.  قرار  خود  روزانه  برنامه  در  را  بدنی  فعالیت 
سایر فعالیت های بدنی متوسط و منظم می تواند به حفظ وزن سالم و 
کاهش خطر بیماری قلبی کمک کند. رژیم غذایی سالم داشته باشید. 
پروتئین  منابع  و  فیبر  پر  غذاهای  کامل،  غالت  میوه ها،  سبزیجات، 
کم چربی مانند ماهی را انتخاب کنید. غذاهای حاوی چربی اشباع شده 
و نمک را محدود کنید. سیگار نکشید. سیگار به سفت شدن رگ ها و 
مدیریت  را  استرس  می کند.  کمک  قلب  ضربان  و  فشارخون  افزایش 
کنید. استرس می تواند بر قلب تأثیر بگذارد لذا با انجام اقداماتی مانند 
مدیتیشن، ورزش یا گفتاردرمانی استرس را کاهش دهید. به اندازه کافی 
بخوابید. خواب باکیفیت نقش مهمی در بهبود و ترمیم قلب و عروق 

خونی  دارد. هفت  تا نه ساعت خواب در شب را هدف گذاری کنید.

همان باشید كه می خواهید فرزندتان باشد
و  بخوانیم  فقط قصه  تا  کتابخوان شویم  نیست  قرار  امروز-  گیالن 
از سرنوشت شخصیت های داستان، درس عبرت بگیریم. کتاب خوانی 
جامعه  افراد  همه  زندگی  در  نیازش  تقریبا  که  است  مهارت  یک 
احساس می شود؛ مهارتی که می تواند به شما کمک کند که در هر 
راهی که قدم برمی دارید، درباره اش اطالعات کسب کند. چه بسا افراد 
زیادی هستند که قرار است حرفه و فعالیتی تازه را شروع کنند اما 
توانایی پیدا کردن و خواندن کتابی )خواه کاغذی و خواه الکترونیکی( 
دسته بندی  را  نمی توانند ذهن شان  آن ها  ندارند.  را  آن حرفه  درباره 

بدست آمده شان  داده های  و  و  کنند 
نیستند  بلد  آن ها  کنند.  مدیریت  را 
اطالعات  یک  آوردن  بدست  برای  که 
دارند،  نیاز  که  آنچه  درباره  مفید 
را جستجو  باید فهرست کتاب  چطور 
را  این  توانایی  آن ها  حتی  کنند. 
ندارند که از عنوان، مقدمه و  چکیده 
این  آیا  که  بدهند  تشخیص  کتاب، 
اطالعات به کارشان می آید یا نه! این 
بودن  همان چیزی است که کتابخوان 
را با اهمیت کرده است؛ اینکه بتوانیم 
با  را  نوجوانی مان  و  کودکی   روزهای 
و  بگذرانیم  متفاوتی  شخصیت های 
دنیای مان را بزرگ کنیم و در روزهای 
جوانی و بزرگسالی، هرآنچه که به آن 
نیاز داریم را در البه الی نوشته ها پیدا 

کنیم.
شما الگوی رفتاری کودک تان 

هستید
اینکه  است؛  ثابت شده ای  تجربه  این 
می کنند  تکرار  را  چیزی  آن  بچه ها 
باشند.  شنیده  و  دیده  دفعات  به  که 
سعی  باشید،  زرنگی  والدین  اگر  پس 

که  منابعی  دیگر  از  بیشتر  را  دلخواهتان  تربیت  آن  همه  می کنید 
کودک به آن دسترسی دارد، مانند دوستانش، فامیل و تلویزیون به 
او نشان بدهید.  درست چیزی شبیه به استفاده از تبلت و یا تلفن 
همراه که تقریبا کمتر بچه ای است که نسبت به استفاده از آن تمایل 
نشان ندهد؛ چرا؟ چون همیشه دیده است که پدر و مادرش همیشه 
سرشان با آن گرم است و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. برخی 
نظرشان  به  که  هرآنچه  هم  گاهی  و  می خندند  آن  دیدن  با  مواقع 
تعریف  برایش  و  نشان می دهند  دیگر  به طرف  را  است  آمده  جالب 
می کنند. آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ کودک هم نسبت به آن وسیله 
باعث خنده می شود  تصویر؛ هم  دارد، هم  هیجان انگیز که هم صدا 
نکند که  و خدا  نیاز می کند  احساس  را گرم می کند،  و هم سرمان 
و  کودک  کردن  جدا  دیگر  است!  مواجه  ابزاری  چه  با  که  بفهمد  او 

تلفن همراه، سخت ترین کار ممکن خواهد بود.
تاثیرگذار باشید

حاال باید بتوانیم کتاب را مانند تلفن همراه برای بچه ها هیجان انگیز 

و  همراه  تلفن  کدام  هم هست!  هیجان انگیز  که  البته  بدهیم؛  نشان 
تبلتی می تواند ما را به دنیایی متفاوت و شخصیت های جدیدی ببرد؟ 
فارغ از اینکه بازی های موبایلی، تنها یک داستان تکراری را با تصاویر 
داستان  کتاب می تواند یک  اما هر  نشان می دهند،  به کودک  رنگی 
جدید برایمان داشته باشد. اما این همان چیزی است که اگر خودمان 
این احساس را به فرزندمان هم  باور داشته باشیم، می توانیم  به آن 
منتقل کنیم. این را مریم افضلی، روانشناس می گوید و معتقد است 
به  را  احساس مان  صادقانه ترین  بتوانیم  باید  هرچیز،  از  پیش  که 

کودک انتقال بدهیم؛ پس اگر خودمان واقعا کتاب را دوست نداشته 
باشیم و تنها بخواهیم برای کتابخوان شدن فرزندمان، ادایش را در 
بیاوریم، شک نکنید که به نتیجه دلخواهتان نخواهد رسید و فرزندی 
و  پدر  زیادی که  افراد  »البته که هستند  نخواهید داشت:  کتابخوان 
از  احتماال  شده اند؛  کتابخوان  آن ها  اما  نداشته اند  کتابخوان  مادری 
دیگر دسترسی هایشان مانند مدرسه و تلویزیون و دوستان و ... به این 
موضوع عالقه مند شده اند اما اگر بخواهیم بر روی روشی منطقی پیش 
برویم، والدین اولین کسانی هستند که کودک با آن ها مواجه می شود 
بر  تان  تاثیرگذاری  به  پس  دارند؛  آن ها  از  را  تاثیرپذیری ها  اولین  و 
شخصیت و زندگی باور داشته باشید تا کودکتان هم شما را باور کند.«

مزیتی به نام همدلی
تا دلتان بخواهد، فواید نوشته شده است درباره کتاب خواندن کودکان؛ 
از آموزش و رشد اجتماعی و شناختی کودک تا ارتقا رفاه و سالمت 
روان آن ها. در واقع کارشناسان و محققان معتقدند که کتاب خواندن 
می تواند بچه ها را به هرجایی از این دنیا ببرد. آنقدر که می تواند آن ها 

را وارد دنیای بزرگتری کند و کودک خودش را جای شخصیت های 
آن شخصیت ها،  با  احساس همدلی  که  است  آن وقت  بگذارد؛  کتاب 
بهترین تجربه ای است که او از خواندن کتاب های کودک و نوجوان 

خواهد داشت.
نتیجه  در  که  همدلی  احساس  مزیت های  از  می توانیم  چطور  اما 
که  می گوید  افضلی  بگوییم؟  می شود  ایجاد  برایش  خواندن  کتاب 
خواندن  توانایی  هنوز  او  که  روزهایی  در  کودک  برای  خواندن  قصه 
زمانی  می کند:  نزدیک   کتاب خوانی  به  را  او  کمی  ندارد،  نوشتن  و 
که مادر و پدر برای فرزندشان قصه 
در  موجود  شادی  و  غم  می گویند، 
قصه را با لحن مخصوص آن موقعیت 
خودش  هم  کودک  و  می کنند  بیا 
از  یعنی  می کند؛  همراه  آن ها  با  را 
می خندد  شخصیت ها  های  شادی 
می خورد.  غصه  غم هایشان،  برای  و 
حاال اگر به دست همین کودک که 
خودش در خواندن، توانا شده است، 
کتاب بدهیم و بگوییم بخوان، برای 
تجربه  که  دلنشینی  همدلی های 
کرده است، کتاب را امتحان خواهد 

کرد.
درباره کتاب خوانده شده گفتگو 

کنید
که  نرفت  و  نیامد  کتابی  »نمایشگاه 
را  این  باشیم.«  نرفته  پسرم  و  من 
مادری می گوید که حاال پسرش برای 
و چندین چند  مردی شده  خودش 
کتاب نوشته است؛ مادری که معتقد 
البه الی  کودکی  همان  از  او  است 
همیشه  پسرم  شد:»   بزرگ  کتاب 
عاشق ماه اردیبهشت بود؛ می دانست 
در  که  نمایشگاهی  می شود.  برگزار  کتاب  نمایشگاه  ماه،  این  در  که 
آن بازی می کند، کتاب های مورد عالقه اش را می خرد، دوستانش را 
می بیند و در مسابقات مختلفی که برگزار می شد، شرکت می کند.« 
او می خواهد بگوید که کتاب و کتابخوانی باید برایش جذاب و شیرین 
است  الزم  که  و خسته کننده  بر  کار حوصله سر  یک  صرفا  نه  باشد؛ 
همه انجامش بدهند! این را قریب به اتفاق والدینی می گویند که حاال 
قسمت جذاب  به  که  زمانی  که  فرزندانی  دارند؛  کتابخوان  فرزندانی 
همراهشان  و  مشتاق  و  پدر  برای  را  آن  می رسند،می توانند  داستان 
بخوانند:» اینکه بخش هایی از کتاب را با هم بخوانید یا اینکه بعداز 
و هرآنچه که در  تمام شدنش، درباره آن کتاب، درباره شخصیت ها 
آن گذشته است حرف بزنیم، یکی از آن دالیلی است که شوق کتاب 
این را خانم افضلی می گوید که معتقد  خواندن به بچه ها می دهد.« 
که  حالی  در  داشت  خواندن  کتاب  توقع  بچه ها  از  نمی شود  است 
خودمان حوصله نداشته باشیم برای دقایقی، دل به دل کودک بدهیم 

و احساسش درباره آنچه که در کتاب خوانده ایم را بشنویم.

چرا کودکان خالق به دانش آموزان بی استعداد تبدیل می شوند؟
هدی سادات پاک نهاد

موضوع تقویت خالقیت در دانش آموزان از موضوعات بسیار مهمی است 
که بدون شک در آینده و سرنوشت دانش آموزان تأثیر مثبتی خواهد 
داشت. با توجه به اهمیت این مسئله، اگر نگوییم همه، اکثر مدارس ما 
همچنان به صورت صنعتی، یا مانند یک کارخانه اداره می شوند؛ کودکان 
تولید در کالس ها قرار  توانایی هایشان مانند یک خط  بر اساس سن و 
داده می شوند و روزانه به صورت سازمان یافته و منظم، مطالب درسی را 
آینده  از آن مطالب، در زندگی  بعید است خیلی  آموزش می بینند که 

چندان به کار بیایید.
با توجه به آنکه »پرورش استعدادها و کمک به تقویت خالقیت« یکی 
از اهداف آموزش و پرورش محسوب می شود اما در اکثر موارد، مدارس 
به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه موجب تضعیف و حتی تضییع خالقیت 
به اندازه  آموزش وپرورش  در  خالقیت  که  است  حالی  در  این  می شوند. 
هر  زیرا  داشت  توجه  اندازه  همان  به  آن،  به  باید  و  دارد  اهمیت  سواد 
این مسئله خودبه خود  اما  است  ذاتی خالقیت  پتانسیل  دارای  کودکی 
اتفاق نمی افتد بلکه نیاز به آموزش و جهت گیری مناسب دارد. با توجه 
به شروِع پرورش خالقیت از کالس درس، معلمان نقش بسیار مهمی در 

ایجاد و تقویت این فرایند ایفا می کنند.
نبوغ خالقیت در چه گروه سنی بیشتر است؟

دکتر جورج لند و بث ژرمن )پژوهشگر حوزه خالقیت( در سال 1968، 
به مدت دو دهه، برای آزمایش خالقیت بر روی 1600 کودک تحقیقاتی 
قرار  آزمایش  مورد  پنج سال،  مطالعه، کودکاِن  ابتدای  در  دادند.  انجام 
بعد، همان سطح خالقیت، در کودکان 10 و 15  گرفتند و در مرحله 

سال مورد آزمایش گرفت.
نتایج سطح نبوغ خالقیت در این دانش آموزان به تناسب سن نشان داد 
که خالقیت در میان کودکان 5 ساله 98 درصد، در بین 10 ساله ها 30 
درصد و در میان نوجوانان 15 ساله 12 درصد است. دکتر لند، آزمایش 
مشابهی را برای 280000 بزرگ سال با میانگین سنی 31 سال انجام داد 

اما سطح خالقیت آن ها به 2 درصد کاهش یافت.
خالقیت را در دانش آموزان توسعه دهید

به فعالیت های خالقانه عالقه زیادی  کودکان در سنین مدرسه معموالً 
هنر  نمایش،  آواز،  نقاشی،  مانند  خالقانه  فعالیت های  می دهند.  نشان 
اعتمادبه نفس،  افزایش  تخیل،  و  خالقیت  توسعه  باعث  صنایع دستی  و 

بیان احساسات- افکار و عقاید به صورت کالمی و غیرکالمی، تمرین و 
بهبود مهارت های اجتماعی، تمرین حل مسئله و تفکر انتقادی و توسعه 
مهارت های فیزیکی و حرکتی در دانش آموزان می شود. عالوه بر این، 
دیدن سایر دانش آموزاِن در حال انجام کارهای خالقانه می تواند انگیزه 

دانش آموزان را برای خالقیت بیشتر افزایش دهد.

معلمان می توانند خالقیت را در دانش آموزان پرورش دهند؟
هرکسی  برای  فرد،  دیدگاه  به  بسته  و  دارد  زیادی  تعاریف  خالقیت 
می تواند معانی مختلفی داشته باشد. یکی از تعریف های خالق، داشتن 
توانایی تبدیل ایده های تخیلی جدید به واقعیت است. وقتی دانش آموز 
باشد،  نداشته  خود  تخیلی  تفکرات  و  کنجکاوی  شکوفایی  برای  جایی 
و  استعداد  برای شکوفایی  اما  می دهد  از دست  را  بالقوه خود  استعداد 

خالقیت در دانش آموزان، معلمان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.
واکنش  مانند  جزئیات  کوچک ترین  به  ناخواسته  به طور  آموزان  دانش 
معلم در هنگام ارتکاب اشتباه یا بازخورد معلم هنگام طرح یک ایده یا 
انجام یک وظیفه توجه می کنند. یک برخورد اشتباه از طرف معلم مثل 
نادیده گرفتن، داد زدن، تحقیر و... می تواند حس خالقیت و استعداد در 
دانش آموز را نابود کند. در مقابل، ارتباط صحیح بین معلم و دانش آموز 
می تواند زمینه بروز و رشد خالقیت در دانش آموز را تقویت کند اما این 
امر مستلزم رعایت نکاتی است که معلمان با توجه به آن ها می توانند یک 
دانش آموز بااستعداد و خالق را تحویل جامعه داده و او را برای زندگی 

آینده آماده کنند.
به دانش آموزان حس استقالل دهید

دادن حس استقالل به دانش آموز در فرایند یادگیری باعث می شود تا او 
در قبال وظایف خود احساس مسئولیت کند و این امر به نوبه خود، میل 
ایجاد می نمایند. همچنین، حس استقالل  به موفقیت در دانش آموز را 
دادن به دانش آموز باعث می شود تا او مصمم و متمرکز شود تا از تمام 
پتانسیل های خود استفاده کند و در این صورت دانش آموز انگیزه پیدا 
می کند تا بهترین کارها را انجام دهد؛ در این زمان است که خالقانه ترین 

ایده های او به منصه ظهور می رسد.
از قضاوت عجوالنه اجتناب کنید

نابود کند.  یا  ایجاد  را در کودک  دارد که خالقیت  را  قدرت  این  معلم 
به منظور تقویت خالقیت در دانش آموز، معلمان باید از قضاوت در مورد 

باید  معلم  همچنین  کنند.  خودداری  داده،  انجام  دانش آموز  که  کاری 
مراقب کلماتی باشد که به کار می برد ، انتقاد سازنده را فقط در موارد 
ضروری انجام دهد و زمانی که دانش آموز کار خوبی انجام می دهد از او 

قدردانی کند.
ریسک پذیری را در دانش آموزان تقویت کنید

چیزهای  کردن  امتحان  شهامت  باید  بودن،  خالق  برای  آموزان  دانش 
به  نیاز  خالقیت،  باشند.  داشته  را  مختلف  ایده های  آزمایش  و  جدید 
از  نباید  آموزان  دانش  دارد.  پشتکار  و  ریسک پذیری  تحقیق، شجاعت، 
اشتباهات یا انتقاد بترسند، بلکه باید آن ها را فرصتی برای رشد بدانند. 
معلمان باید با دادن زمان کافی به دانش آموزان برای کشف افکارشان 
را  آن ها  امور،  از  مورد طیف گسترده ای  در  نوآورانه  راه حل های  ارائه  و 

تشویق کنند تا برای به ظهور رساندن خالقیتشان، ریسک کنند.

 دانش آموزان را تشویق کنید تا ایده دهند
تا  باید به گونه ای تقویت شود که به دانش آموزان اجازه دهد  خالقیت 
بتوانند ایده های خود را بدون ترس از قضاوت یا تمسخر کشف کنند لذا 

آن ها را تشویق کنید تا ایده های جدیدی ارائه کنند.
معلمان برای ایجاد جرقه ایده پردازی و ارائه راه حل های خالقانه در ذهن 
دانش آموزان، باید آن ها را هرروز با پرسیدن سؤاالتی به چالش بکشند؛ 
و  فعال  کالسی  داشتن  برای  امروز  که  بپرسید  آن ها  از  به عنوان مثال، 
دهیم؟  تغییر  را  پاسخ  و  پرسش  و  تدریس  روند  می توانیم  چطور  پویا 
چه اتفاقی ممکن است بیفتد اگر...؟ این تمرین ها با به چالش کشیدن 
خالقیت روزانه، فرصت هایی را برای دیدگاه های تازه  فراهم می کند و به 

پرورش مهارت های حل مسئله خالق کمک می نماید.
در مورد هر ایده بازخورد نشان دهید

بازخورد  به  فرآیندهای خالقانه خود  بهبود  و  رشد  برای  آموزان  دانش 
از  یادگیری  برای  او  توانایی  با  اغلب  فرد،  خالقیت  کیفیت  دارند.  نیاز 
اشتباهات یا انتقاد و استفاده از آن ها به عنوان راهی برای توسعه ایده های 
هر  مورد  در  بازخورد مستقیم  ارائه  آینده مشخص می شود.  در  قوی تر 
ایده ارائه شده، به دانش آموزان کمک می کند تا تشخیص دهند که کدام 
بخش از کارشان را به خوبی انجام داده اند تا توجه بیشتری را روی آن 
متمرکز کنند. همچنین انتقادات سازنده در صورت نیاز، به دانش آموزان 

کمک می کند تا زمینه بهبود در آن زمینه را فراهم آورند.


