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Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ αυτοφ του βιβλίου με μία πολφ εφςτοχθ αναφορά του 

ςυγγραφζα: 

«Δεν πρόκειται να επιτφχουμε αςφαλι οδιγθςθ ςτο ςφνκετο περιβάλλον του μζλλοντοσ, αν 

είμαςτε διαρκϊσ καρφωμζνοι ςτον κακρζφτθ του οδθγοφ. Αν ζτςι λειτουργοφμε, κα πρζπει 

μάλλον να είμαςτε άμυαλοι». 

Ο Ken Robinson είναι ζνασ διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ πρωτοπόροσ ςτον τομζα ανάπτυξθσ 

τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ. Θεωρεί ότι θ δθμιουργικότθτα 

είναι το ςπουδαιότερο δϊρθμα τθσ ανκρϊπινθσ ευφυΐασ και θ επιχειρθματολογία που 

χρθςιμοποιεί ςτο βιβλίο του ςτθρίηεται ςτο ςτοιχείο του απρόβλεπτου ςτα ανκρϊπινα 

ηθτιματα. Το βιβλίο αςχολείται με τθ φφςθ του προςωπικοφ ταλζντου και τθσ 

δθμιουργικότθτασ και πιςτεφει ότι οι οργανωτικζσ δομζσ διοίκθςθσ γενικά και οι 

εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ ειδικότερα ζχουν τθν τάςθ να τα καταπνίγουν.  

Είναι ζνα βιβλίο που πραγματικά πιςτεφω ότι πρζπει να το διαβάςουμε όλοι. Είναι ςίγουρα 

ζνα βιβλίο που αλλάηει τον τρόπο που ςκεφτόμαςτε και πράττουμε. Κάνει πραγματικά  

trigger το status quo και προάγει ςίγουρα τθ δθμιουργικι μασ ςκζψθ!!!  

Όπωσ άλλωςτε δθλϊνει και ο ίδιοσ ο ςυγγραφζασ....   

Είναι βαςικό να γεννιςουμε ιδζεσ για νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ και να διατθριςουμε τθν 

αιχμι τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ μασ. Είναι βαςικό θ παιδεία και θ εκπαίδευςθ να καταςτιςει 

τουσ ανκρϊπουσ πιο ευζλικτουσ και προςαρμοςτικοφσ ϊςτε οι επιχειριςεισ να μποροφν να 

ανταποκρίνονται ςτισ μετεξελιςςόμενεσ αγορζσ. Ο κακζνασ κα χρειαςτεί να ευκυγραμμιςτεί 

με ζναν κόςμο, όπου για τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ θ εξαςφαλιςμζνθ ιςόβια 

απαςχόλθςθ ςε ζνα και μόνο επάγγελμα αποτελεί υπόκεςθ του παρελκόντοσ. 

Στθ ςυνζχεια κα ςασ παρακζςω τα hot spots του βιβλίου, τα οποία ςίγουρα μποροφν να 

αποτελζςουν food for thought και όχι μόνο! Μποροφν να ςασ κάνουν να αλλάξετε ςτάςθ 

απζναντι ςτθν ίδια τθ ηωι, ςτον τρόπο που ηείτε, ςτον τρόπο που «υποτίκεται» 

δθμιουργείτε!!!! Και μθν απογοθτεφεςτε ποτζ!!! Γιατί «θ δθμιουργικότθτα περνά μζςα από 

διάφορεσ φάςεισ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι αδφνατο να παράγουμε μία 

ολοκλθρωμζνθ εκδοχι αυτοφ που ζχουμε κατά νου. Επειδι οι άνκρωποι δεν το 

καταλαβαίνουν αυτό, νομίηουν ότι δεν είναι διόλου δθμιουργικοί».  

Θα ξεκινήςω την παρουςίαςη ωσ εξήσ: 

Κοιτάηουμε αλλά δεν βλζπουμε, διότι θ παραδοςιακι μασ προκατάλθψθ τθσ κοινισ λογικισ 

περί των ικανοτιτων μασ αποςπά απ’ ότι είναι ςτθν πραγματικότθτα μπροςτά ςτα μάτια 

μασ. Αναρωτιόμαςτε πϊσ κα γίνει να προάγουμε τθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία 

αλλά ςτραγγαλίηουμε τισ διαδικαςίεσ και τισ ςυνκικεσ που πικανότθτα κα μασ τισ προιγαν. 

Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ: 

Η φαντασία είναι μία διαδικαςία ανάδυςθσ ςτο νου πραγμάτων που δεν είναι παρόντα ςτισ 

αιςκιςεισ μασ.  
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Η δημιουργικότητα είναι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ πρωτογενϊν ιδεϊν που ζχουν αξία.  

Η καινοτομία είναι θ διαδικαςία που κζτει τισ νζεσ ιδζεσ ςε εφαρμογι. 

Hot Spots: 

 Η αναγνϊριςθ των δθμιουργικϊν ικανοτιτων των ανκρϊπων ςθμαίνει να τουσ 

βοθκάσ να βρουν τισ δθμιουργικζσ τουσ δυνάμεισ: να τουσ βοθκάσ να είναι ςτο 

ςτοιχείο τουσ. 

 Η δθμιουργικότθτα εξαρτάται από αλλθλεπιδράςεισ του αιςκιματοσ με τθ νόθςθ, 

και από διαδράςεισ ςε διαφορετικοφσ τομείσ και πεδία ιδεϊν. 

 Η ιδιότθτα του δθμιουργικοφ ανκρϊπου δεν είναι απλϊσ ηιτθμα εμπνεφςεωσ. 

Απαιτεί δεξιότθτα, μαςτοριά ςτθ χριςθ των υλικϊν και διαρκϊσ 

επαναλαμβανόμενθ κριτικι αξιολόγθςθ. Αυτζσ είναι ικανότθτεσ διδακτζσ. 

 Η δθμιουργικότθτα ςχετίηεται με τθ δθμιουργία ςυνδζςεων και κινθτοποιείται 

εξίςου, αν όχι και περιςςότερο, από τθ ςυνεργαςία, παρά από τισ μεμονωμζνεσ 

προςπάκειεσ. 

 Η δυνατότθτα τθσ δθμιουργικότθτασ είναι ουςιϊδεσ ανκρϊπινο χαρακτθριςτικό και 

κουβαλά διαρκϊσ μαηί του τθν υπόςχεςθ εναλλακτικϊν πόρων κζαςθσ, ςκζψθσ και 

δράςθσ. 

 Δθμιουργικότθτα είναι θ διαδικαςία γζννθςθσ πρωτότυπων ιδεϊν, που ζχουν αξία. 

Σχετίηεται με τθν εμπράγματθ φανταςία. Υπό μία ζννοια, δθμιουργικότθτα είναι θ 

εφαρμοςμζνθ φανταςία. 

 Καινοτομία είναι θ διαδικαςία εφαρμογισ των νζων ιδεϊν ςτθν πράξθ. Η 

καινοτομία είναι εφαρμοςμζνθ δθμιουργικότθτα.  

 Όλοι ζχουμε τεράςτιεσ δθμιουργικζσ ικανότθτεσ, εκ του γεγονότοσ και μόνο ότι 

είμαςτε άνκρωποι. Η πρόκλθςθ είναι να τισ αναπτφξουμε. Μια κουλτοφρα 

δθμιουργικότθτασ πρζπει να περιλαμβάνει τουσ πάντεσ, όχι μόνο κάποιουσ λίγουσ. 

 Το να είναι κανείσ δθμιουργικόσ περιλαμβάνει ςυχνά ζνα παιχνίδι με τισ ιδζεσ και 

μια χαροφμενθ ατμόςφαιρα-διαςκζδαςθ και φανταςία. Όμωσ εκτόσ αυτοφ, 

δθμιουργικότθτα ςθμαίνει και ζντονα εςτιαςμζνθ εργαςία πάνω ςε ιδζεσ και 

ςχζδια, λεπτοδουλειά που να οδθγεί ςτισ καλφτερεσ δυνατζσ μορφζσ και ηωτικισ 

ςθμαςίασ κρίςεισ, ϊςτε να επιλζγεται ςτθν πορεία ο καλφτεροσ δυνατόσ δρόμοσ 

αλλά και να δικαιολογείται επαρκϊσ θ επιλογι του. Σε κάκε τομζα θ 

δθμιουργικότθτα τροφοδοτείται από τθ δεξιότθτα, τθ γνϊςθ και τον ζλεγχο.  

 Η δθμιουργικι διδαςκαλία αποτελείται από τρεισ ςχετικζσ ςυνιςτϊςεσ: τθν 

ενκάρρυνςθ, τθν αναγνϊριςθ και τθν υποςτιριξθ.  

 Ζργο τθσ εκπαίδευςθσ δεν είναι να διδάςκει μακιματα αλλά μακθτζσ.  

 Η εκπαίδευςθ δεν είναι μια γραμμικι διαδικαςία προετοιμαςίασ για το μζλλον: ζχει 

να κάνει με τθν καλλιζργεια εκείνων των ταλζντων και των ευαιςκθςιϊν που 

μποροφν να καταςτιςουν εφικτι τθν καλφτερθ δυνατι εκδοχι τθσ ηωισ μασ ςτο 

παρόν και να δθμιουργιςουν για μασ ζνα μζλλον. 

 Τυπικά, οι επιςτιμεσ ςχετίηονται με το γεγονόσ και τθν αλικεια. Η εικόνα ενόσ 

επιςτιμονα είναι αυτι ενόσ λευκοντυμζνου κλινικοφ που κινείται μεταξφ ψυχρϊν 

υπολογιςμϊν και αντικειμενικισ κατανόθςθσ του τρόπου λειτουργίασ του κόςμου. 



Αντίκετα, οι τζχνεσ ςχετίηονται με τα αιςκιματα, τθ φανταςία και τθν προςωπικι 

ζκφραςθ. Τον καλλιτζχνθ τον φανταηόμαςτε ςαν ζνα ελεφκερο πνεφμα που δίνει 

διζξοδο ςε μια κφελλα δθμιουργικϊν ιδεϊν. Στθν εκπαίδευςθ, ο αντίκτυποσ αυτϊν 

των ςτερεότυπων είναι τεράςτιοσ. 

 Τα υπάρχοντα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ δεν ςχεδιάςτθκαν για να ανταποκρικοφν 

ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουμε ςιμερα. Αναπτφχκθκαν για να 

ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ άλλων εποχϊν. Η μεταρρφκμιςθ δεν αρκεί. Απαιτείται 

μεταμόρφωςθ. 

 Πολλοί άνκρωποι ζχαςαν τουσ δικοφσ τουσ προςωπικοφσ δρόμουσ ςτθ ηωι, εξαιτίασ 

τθσ αποκλειςτικισ μζριμνασ τθσ εκπαίδευςθσ για τθν ακαδθμαϊκι νοθμοςφνθ και 

τθν ιεράρχθςθ των μακθμάτων. 

 Η ανκρϊπινθ νοθμοςφνθ περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα για ακαδθμαϊκι 

δραςτθριότθτα. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι θ νοθμοςφνθ εξαντλείται ςτθν ακαδθμαϊκι 

δραςτθριότθτα. Για να εκπαιδεφςουμε τουσ ανκρϊπουσ για το μζλλον, πρζπει να 

κοιτάξουμε πζρα από τθν ακαδθμαϊκι ψευδαίςκθςθ και να δοφμε τισ πραγματικζσ 

τουσ ικανότθτεσ, και το πϊσ αυτά τα διαφορετικά ςτοιχεία τθσ ανκρϊπινθσ 

δυνατότθτασ ενιςχφουν, παρά υποςκάπτουν το ζνα το άλλο. 

 Η ηωι και θ εργαςία διαμορφϊνεται από ζνα απρόβλεπτο μείγμα γεγονότων και 

ευκαιριϊν, που βγάηουν νόθμα μονάχα εκ των υςτζρων, όταν κανείσ ςυντάςςει ζνα 

βιογραφικό ςθμείωμα. Τότε είναι που τα θνία τα αναλαμβάνει θ βαςικι ανκρϊπινθ 

παρόρμθςθ για αφιγθςθ, μετατρζποντασ κατ’ ουςίαν τθ χαοτικι και 

αςυςτθματοποίθτθ διαδικαςία τθσ τυχαιότθτασ ςε καλοδουλεμζνθ ζκκεςθ μιασ 

κομψισ τροχιάσ ηωισ. 

 Η επιχείρθςθ που βγάηει ςτθν επιφάνεια ό,τι καλφτερο διακζτουν οι εργαηόμενοί 

τθσ κα βρεκεί με εργαηόμενουσ που απεργάηονται ό,τι καλφτερο μπορεί να γίνει για 

κείνθ. Αυτι είναι θ δφναμθ τθσ καινοτομίασ και θ διαρκισ επαγγελία τθσ 

δθμιουργικισ θγεςίασ.  

 Θα εκπαιδεφςουμε μια ομάδα θγετϊν γενικισ κατάρτιςθσ, που κα ξζρουν πϊσ να 

μακαίνουν και να λειτουργοφν ομαδικά και ςε ςυνεργαςία. Αυτό είναι το μζλλον 

τθσ διοίκθςθσ.  

 Η καινοτομία για να καλλιεργθκεί, κα πρζπει να ιδωκεί ωσ ηωτικόσ ςτόχοσ 

ολόκλθρθσ τθσ δομισ, παρά ωσ μια ξεχωριςτι λειτουργία. 

 Οι κεωρίεσ γίνονται αποδεκτζσ όχι μόνο επειδι είναι διακζςιμεσ, αλλά επειδι 

ανταποκρίνονται ςε κάποια ανάγκθ. 

 Η ανακάλυψθ του ςωςτοφ μζςου είναι ςυχνά ηιτθμα κομβικισ ςθμαςίασ για τθ 

δθμιουργικι ηωι ενόσ ανκρϊπου. 

 Ζμπρακτα αυκεντικοί!!! Η δθμιουργικότθτα περνάει μζςα από διαφορετικζσ 

φάςεισ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι αδφνατο να παραγάγουμε μεμιάσ μια 

ολοκλθρωμζνθ εκδοχι αυτοφ που ζχουμε κατά νου. Επειδι οι άνκρωποι δεν το 

καταβαίνουν αυτό, νομίηουν ότι δεν είναι διόλου δθμιουργικοί. 

 Βοθκϊντασ να ζρκουν ςε επαφι οι άνκρωποι με τισ προςωπικζσ τουσ δθμιουργικζσ 

ικανότθτεσ, ςυμβάλλεισ με τον πιο ςίγουρο τρόπο ςτο να βγάλουν προσ τα ζξω τον 

καλφτερό τουσ εαυτό. 



5 
 

 Σιμερα, περιςςότερο από ποτζ ίςωσ, οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ εξαρτϊνται από τθ 

διαφορετικότθτα των ταλζντων και όχι από μια μονοδιάςτατθ αντίλθψθ περί 

ικανότθτασ.  

 Η εκ νζου ανοικοδόμθςθ των κατεςτραμμζνων από τθν φφεςθ κοινωνιϊν, κα 

εξαρτθκεί από τθ φανταςία, τθ δθμιουργικότθτα και τθν καινοτομία. 

 Η πρόκλθςθ είναι να μεταμορφϊςουμε τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα ζτςι ϊςτε να 

ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ αλθκινζσ ανάγκεσ του 21ου αιϊνα. Στον πυρινα 

αυτισ τθσ μεταμόρφωςθσ πρζπει να βρίςκεται μια ολότελα διαφορετικι αντίλθψθ 

τθσ ανκρϊπινθσ νοθμοςφνθσ και δθμιουργικότθτασ. 

Και θα κλείςω την παρουςίαςη αυτοφ του βιβλίου με τον επίλογο του ςυγγραφζα 

ο οποίοσ ξεκινάει ωσ εξήσ: 

Εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ αποτελοφν τα κλειδιά του μζλλοντοσ. Ζνα κλειδί γυρνάει προσ 

δφο κατευκφνςεισ. Γυρίςτε το προσ τθ μία πλευρά και κα κρατιςετε κλειδωμζνουσ τουσ 

διακζςιμουσ πόρουσ. Γυρίςτε το προσ τθν αντίκετθ και κα τουσ απελευκερϊςτε δίνοντασ 

πίςω ςτουσ ανκρϊπουσ τον εαυτό τουσ. 

 

 


