
Creativity — Brainstorming practice I
Sáng tạo - Động não thực hành tôi
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
Sáng tạo có thể được học. Sai lầm lớn nhất đối với người mới bắt đầu đang cố gắng giữ tất cả các ý tưởng của bạn trong đầu của bạn. 
Bạn sẽ thực hành niêm yết một số lượng lớn các ý tưởng nhằm nâng cao kỹ năng sáng tạo của bạn.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để tạo ra một số lượng lớn các ý tưởng.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để đình chỉ phán xét cho đến sau khi ý tưởng của bạn được ghi lại. Hầu hết mọi người dừng 
ý tưởng tốt, trong khi họ vẫn còn trong tâm trí của họ.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để cố tìm ra những ý tưởng khác thường hay cụ thể liên quan đến một chủ đề.

Please choose a topic:  Vui lòng chọn một chủ đề:

☐ sports các môn thể thao    ☐ movies phim     ☐ music Âm nhạc    ☐ games Trò chơi     ☐ fashion thời trang    ☐ animals động vật

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Khi bạn đã kết thúc, xin vui lòng đếm số lượng các ý tưởng mà bạn tạo ra:



Creativity — Brainstorming practice II
Sáng tạo - Động não thực hành II
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
Sáng tạo có thể được học. Sai lầm lớn nhất đối với người mới bắt đầu đang cố gắng giữ tất cả các ý tưởng của bạn trong đầu của bạn. 
Bạn sẽ thực hành niêm yết một số lượng lớn các ý tưởng nhằm nâng cao kỹ năng sáng tạo của bạn.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để tạo ra một số lượng lớn các ý tưởng.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để đình chỉ phán xét cho đến sau khi ý tưởng của bạn được ghi lại. Hầu hết mọi người dừng 
ý tưởng tốt, trong khi họ vẫn còn trong tâm trí của họ.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để cố tìm ra những ý tưởng khác thường hay cụ thể liên quan đến một chủ đề.

Please choose a topic:  Vui lòng chọn một chủ đề:
☐ things that make you different than others   điều khiến bạn khác biệt so với những người khác
☐ things that irritate you điều mà kích thích bạn ☐ things you love   điều bạn yêu thích

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Khi bạn đã kết thúc, xin vui lòng đếm số lượng các ý tưởng mà bạn tạo ra:
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Sau khi đếm, xin vui lòng vẽ một vòng tròn hoặc hình chữ nhật xung quanh hầu hết các ý tưởng thú vị của bạn.



Creativity — Web mapping practice
Sáng tạo - thực hành lập bản đồ Web
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by practicing web mapping.
Sáng tạo có thể được học. Bạn sẽ nâng cao kỹ năng sáng tạo của bạn bằng cách thực hành lập bản đồ web.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để tạo ra một số lượng lớn các ý tưởng.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để đình chỉ phán xét cho đến sau khi ý tưởng của bạn được ghi lại.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để cố tìm ra những ý tưởng khác thường hay cụ thể liên quan đến một chủ đề.

● You will improve your ability to let one idea lead to another.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để cho một ý tưởng dẫn đến khác.

Please choose a topic:  Vui lòng chọn một chủ đề:
☐ events that have shaped you  sự kiện đã định hình bạn
☐ possibilities of the future  khả năng của tương lai ☐ way people interact  cách mọi người tương tác

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Khi bạn đã kết thúc, xin vui lòng đếm số lượng các ý tưởng mà bạn tạo ra: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Sau khi đếm, xin vui lòng vẽ một vòng tròn hoặc hình chữ nhật xung quanh hầu hết các ý tưởng thú vị của bạn.



Creativity — Visual idea generation
Sáng tạo - Visual ý tưởng thế hệ
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by sketching ideas as you come up them.
Sáng tạo có thể được học. Bạn sẽ nâng cao kỹ năng sáng tạo của bạn bằng cách phác thảo ý tưởng như bạn đưa ra cho họ.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để tạo ra một số lượng lớn các ý tưởng.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để đình chỉ phán xét cho đến sau khi ý tưởng của bạn được ghi lại.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để cố tìm ra những ý tưởng khác thường hay cụ thể liên quan đến một chủ đề.

Please choose a topic:  Vui lòng chọn một chủ đề:
☐ nature Thiên nhiên    ☐ sports  các môn thể thao    ☐ science and technology  khoa học và Công nghệ
☐ games Trò chơi    ☐ other  khác: _______________

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Khi bạn đã kết thúc, xin vui lòng đếm số lượng các ý tưởng mà bạn tạo ra: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Sau khi đếm, xin vui lòng vẽ một vòng tròn hoặc hình chữ nhật xung quanh hầu hết các ý tưởng thú vị của bạn.



Creativity — Unpacking an event
Sáng tạo - giải nén một sự kiện
Creativity can be learned. Often beginners think they don't have the insight they need to make thoughtful art. You are going to 
doing answer questions about an event in order to practice thinking in more detail.
Sáng tạo có thể được học. Thông thường người mới bắt đầu nghĩ rằng họ không có cái nhìn sâu sắc họ cần phải thực hiện nghệ thuật 
chu đáo. Bạn sẽ làm đáp các thắc mắc về một sự kiện để thực hành suy nghĩ một cách chi tiết hơn.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để tạo ra một số lượng lớn các ý tưởng.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để đình chỉ phán xét cho đến sau khi ý tưởng của bạn được ghi lại.

● You will improve your ability to tell a story visually.
Bạn sẽ cải thiện khả năng của bạn để kể một câu chuyện bằng hình ảnh.

Please choose an event:  Vui lòng chọn một sự kiện: ______________________________________________________

1. What people are there? What are they like? How can you show this?
Nội dung mọi người đang có? Họ thích gì? Làm thế nào bạn có thể hiển thị này?

2. What led up this? What kind of conflict is occurring? Is there suspense, a turning point, or complication?
Điều gì đã dẫn đến điều này? loại mâu thuẫn gì đang xảy ra? Có hồi hộp, một bước ngoặt, hoặc biến chứng?

3. What is the meaning or importance of the event?  ý nghĩa hay tầm quan trọng của sự kiện này là gì?

4. Describe the setting, atmosphere, and mood.  Mô tả các thiết lập, bầu không khí, và tâm trạng.

5. What symbols or metaphors will help communicate the event’s significance?
Có gì biểu tượng hoặc ẩn dụ sẽ giúp trao đổi ý nghĩa của sự kiện?

6. Who or what is observing the event? What kinds of unusual points of view can help tell the story?
Ai hoặc những gì được quan sát sự kiện này? Những loại điểm bất thường của xem có thể giúp kể lại câu chuyện?

7. What do you want people to think and feel about this event?
Những gì bạn muốn mọi người suy nghĩ và cảm nhận về sự kiện này?



Creativity — Portrait backgrounds

 

nền Portrait - sáng tạo
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
Sáng tạo có thể được học. Thực hành niêm yết một số lượng lớn các ý tưởng. 
Đừng phán xét khi bạn đang mọc lên với những ý tưởng. Tìm ra những ý tưởng 
như bất thường hoặc cụ thể càng tốt.

List what could you show in the background of your portrait.
Liệt kê những điều bạn có thể hiển thị trong bối cảnh chân dung của bạn.



Creativity — Poses and modifications

 

Sáng tạo - Poses và sửa đổi
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
Sáng tạo có thể được học. Thực hành niêm yết một số lượng lớn các ý tưởng. 
Đừng phán xét khi bạn đang mọc lên với những ý tưởng. Tìm ra những ý tưởng 
như bất thường hoặc cụ thể càng tốt.

List poses, angles, poses, clothes, expressions & modifications.
Danh sách tư thế, góc độ, tư thế, quần áo, biểu thức & sửa đổi.


