
 ��معلم خالق – هشت گام برای تبدیل شدن به یک معلم خالق
 

 0چند وقت پیش، زمانی که از بعضی همکارانم درباره ویژگی های معلم خالق پرسیدم، مواردی از قبیل انعطاف پذیری (فی البداهه
 گویی)، استقبال از ایده های جدید و روحیه ابتکاری داشتن، بیشتر از سایر موارد از زبان آنها بیان شد. اما ما چگونه می توانیم

 این ویژگی ها را تقویت کرده و به یک معلم خالق تبدیل شویم؟ و ابتدا باید چه گام هایی را در مسیر تدریس خالق  برداریم؟
 
  
 

 ��گام اول: به یک معلم آگاه و بامعلومات بدل شوید.
 

 امروزه بیش از هر زمان دیگری، یادگیری درباره تدریس، آسان شده است. انبوهی از کتاب ها، دوره های آموزشی، دوره های
 آموزشی رایگان به صورت آنالین، منابع آنالین و برنامه های دانشگاهی وجود دارند که به ما کمک می کنند مهارت معلمی خود را

 پرورش دهیم.
 

 یادگیری درباره چیزهای دیگر هم اهمیت زیادی دارد. معلم خالق چیزی بیش از دانش تدریس را با خود به کالس می آورد. او
 در حوزه های دیگری هم تحصیل کرده و می تواند از تجربیات و عالقه مندی های فرارشته ای خود نیز استفاده کند.

 
 پیشنهاد من استفاده از یک سرگرمی هنری مثل فراگیری نواختن آالت موسیقی یا گذراندن یک دوره تئاتر است. در کنار لذت

 بردن از این موارد در جهت بهبود روحیه خودتان، می توانید تا حد زیادی از آن ها در تدریس خود نیز بهره ببرید.
 

 برای مثال، استفاده از ترانه و آهنگ در کالس درس برای فراگیران بسیار انگیزه بخش بوده و می تواند به آن ها در پردازش زبان
 و بهبود تلفظ آن ها کمک کند. استفاده از فنون تئاتر و گنجاندن آن ها در برنامه آموزشی، روش خوب دیگری است که باعث

 می شود یک سرگرمی، تدریس شما را غنی کند.
 

 ��گام دوم: با معلمان دیگر ارتباط برقرار کنید.
 

 هرچند آموزش رسمی به بهبود مهارت های معلمی شما کمک می کند، اما ارتباط گرفتن با سایر همکارانی که در حوزه شما
 مشغول به فعالیت هستند نیز حائز اهمیت است. درست است که می توان از سخنرانان و نویسندگان صاحب نام الهام گرفت، اما

 معلمانی مثل من و شما نیز می توانیم به همین اندازه الهام بخش باشیم.
 

 ساده ترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد، دنبال کردن این معلمان الهام بخش در فیسبوک، توئیتر و وبالگ های آنان
 است. وبالگ های آنان را جستجو کرده و مطالعه کنید. در انجمن های معلمان عضو شده و در کارگاه ها و سخنرانی های آنان چه

 به صورت حضوری و چه به صورت آنالین شرکت کنید.
 

 الهامات در شما این میل را ایجاد می کنند که در شیوه های تدریس روزانه خود از این معلمان تقلید کنید.
 

 ��گام سوم: کلکسونی از ایده های تدریس را جمع آوری کنید.
 

 مهم نیست که حتمًا ایده های جمع آوری شده را بالفاصله به کار بگیرید. آنچه اهمیت دارد این است که آن ها را به گونه ای جمع آوری
 و سازمان دهی کنید که در فرصت مقتضی بتوان به راحتی از آن ها استفاده کرد. همین ایده ها هستند که موجب می شوند شما در

 مسیر خالقیت ثابت قدم بمانید؛ به ویژه زمانی که خود را با آن ها سازگار کرده و آن ها را آزمایش کرده باشید.
 

 اگر ایده های جدیدی را در اینترنت کشف کردید، اطمینان حاصل کنید که از نشانه گذاری ها و ابزارهای گزینش مختلفی که امروزه
 در دسترس است، استفاده کرده اید. همچنین از فهرست هایی که دیگران در مورد ایده های تدریس جمع آوری کرده اند نیز استفاده

 کنید.
 



 ��گام چهارم: آموخته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 

 با توجه به تجربیاتی که من به دست آورده ام، معلمان نیز (همچون فراگیران) می توانند در کار خود چیزهایی را از دیگران
 بیاموزند، اما باالخره زمانی متوجه خواهند شد که باید متعهد شده و مشارکت کنند.

 
 اگر در مدرسه ای که در آن فعالیت می کنید روزهایی برای آموزش تعیین شده است، رهبری یک جلسه را پیشنهاد کرده و سپس

 درباره موضوع تحقیق کنید تا مطمئن شوید که دانش خود را با همکارانتان به اشتراک گذاشته اید. این کار ممکن است دلهره آور
 باشد، اما یک  لحظه بسیار مهم در عمر هر معلم به شمار می رود و برای شما بسیار جالب خواهد بود که چقدر مطلب در این

 فرایند یاد خواهید گرفت.
 

 از یک مجله یا وبالگ در زمینه تدریس شروع کنید. عمل وبالگ نویسی و توصیف ایده هایی که در زمینه تدریس دارید، باعث
 بروز صحبت هایی با سایر معلمان خواهد شد که به موجب آن، ایده های بیشتری شکل خواهد گرفت. این ایده های جدید، پل بزرگی

 است که شما را به سمت تبدیل به یک معلم خالق هدایت می کند.
 

 ��گام پنجم: موانع تفکر خالق را از میان بردارید.
 

 بسیاری از افراد از وجود استعداد خالقیت در خود، اطمینان کامل دارند و از دل به دریا زدن هراسی به خود راه نمی دهند، اما
 بسیاری از ما خیلی وقت ها احساس می کنیم که نمی توانیم این کار را انجام دهیم. در چنین مواقعی ممکن است احساس کنیم که فاقد

 قدرت تصور ذهنی هستیم، زیاد باهوش نیستیم، خیلی جوان یا بااستعداد نیستیم و مواردی از این قبیل.
 

 هیچ کس نمی تواند ادعا کند که همه افراد، استعدادها و توانایی های یکسانی دارند، اما همه افراد از ظرفیت خالق بودن بهره مند
 هستند. ببینید که ما با زبان گفتاری چه می کنیم! هر یک از ما زمانی که صحبت می کنیم با استفاده از تعداد محدودی از واژگان،
 اظهارات و گفته های خاص خودمان را خلق می کنیم، به گونه ای که تا پیش از آن کسی به آن شکل سخن نگفته است. پس همه ما

 می توانیم به یک معلم خالق تبدیل شویم.
 

 روی اعتمادبه نفس خود کار کنید و با آن دسته از همکارانتان ارتباط داشته باشید که مشوق شما هستند، اهداف و عالیق مشترکی
 دارند و باعث می شوند که شما احساس خوبی راجع به خودتان داشته باشید.

 
 ��گام ششم: خالقیت را تمرین کنید.

 
 درست همان طور که ورزشکاران با تمرینات مداوم، آمادگی خود را حفظ می کنند، ذهن ما نیز از تمرین منظم سود می برد. شما
 برای تمرین دادن ذهن خود چه اقدامی انجام می دهید؟  آیا از کار کردن با جدول کلمات متقاطع، سودوکو یا چیدن جورچین لذت

 می برید؟ ثابت شده است که این اقدامات و نیز سایر تمرینات ذهنی، تمرکز و خالقیت ما را افزایش می دهند.
 

 ما غالبًا به دانش آموزان خود می گوییم که تمرین کردن خیلی خوب است، اما مهم است که آن را در مورد خودمان نیز انجام
 دهیم. افراد متبحر در همه زمینه ها، از نوازندگان گرفته تا سرآشپزان و معلمان، با تمرین زیاد (و نه به صورت یک شبه) به

 باالترین سطح دست یافته اند. تمرین، شما را منظم و صبور بار می آورد.
 

 وقتی که چیزی را تمرین می کنیم، خوب است ذهن خود را به جای هدف بر روی فرایند متمرکز کنید. به عبارت دیگر، از کاری که
 در لحظه انجام می دهید لذت ببرید و خیلی نگران نباشید که عاقبت کار چه می شود.

 
 ��گام هفتم: آزمایش کنید و در تدریس خود تأمل کنید.

 
 یک راه مطمئن برای این که خود را به عنوان یک معلم به نابودی بکشانیم این است که خودمان را فقط به ایده ها و تکنیک های

 قبلی متکی کرده و برای یافتن ایده جدید، تالش نکنیم. البته اثربخشی این روش منوط به این است که دانش آموزان خود را نیز در
 مرحله ای از کار، مأیوس کنید.



 
 فراگیران نسبت به معلمینی که روش های قدیمی با روند همیشگی را کنار می گذارند، واکنش مثبتی نشان می دهند. فراگیران به

 همان اندازه که عالقه مند به معلمان صبور، بردبار و توانمند (در توضیح پدیده ها) هستند، همان قدر هم معلمانی را که
 درس هایشان غافلگیرکننده و جذاب است، تحسین می کنند.

 
 چه ایده های جدید را امتحان می کنید و چه خود را با ایده های قدیمی وفق می دهید، درهرصورت به خاطر داشته باشید که هر از

 چند گاهی الزم است مکث کرده، درباره تجربه های خود فکر کنید و آن ها را بعد از انجام، ارزیابی کنید. از موفقیت ها و
 اشتباهات خود درس بگیرید و انجام این فرایند را در تدریس خود به یک عادت تبدیل کنید تا همواره یک معلم خالق باشید.

 
 ��گام هشتم: خالقیت را به یک هدف روزانه تبدیل کنید.

 
 معلم خالق بودن به شما در حل مشکالت کمک می کند. این ویژگی برای معلمان مفید است چراکه حل مسئله دقیقًا همان چیزی

 است که معلمان همواره در کارهای خود با آن مواجه اند؛ از تصمیم گیری درباره مواد درسی، رویه ها و نمرات گرفته تا سازگار
 شدن با فعالیتی که فراگیران نسبت به آن واکنشی نشان نمی دهند و نیز کمک کردن به افرادی که آن طور که بایدوشاید پیشرفت

 نمی کنند.
 

 برای اینکه همواره این مهارت ها را بهبود ببخشید، باید خالقیت را به یک عادت روزمره تبدیل کنید؛ نه این هرازچندگاه به سراغ
 آن بروید. به هر کاری که انجام می دهید به دیده نقادانه بنگرید و به این فکر کنید که درس های ارائه شده توسط شما چگونه

 می تواند انگیزش بیشتری در مخاطب ایجاد کند.
 

 از همه مهم تر اینکه، به خودتان زمان داده و خود را مورد سرزنش قرار ندهید. پرورش قابلیت های فکری فرد، درست همانند
 پرورش هر توانایی یا مهارت شناختی دیگر، کار ساده و سرراستی نبوده و به صبر، فداکاری و شور و شوق برای تعالی بیشتر

 نیاز دارد.
 
 

 مجموعه گروههای مدهوش


