
Η  παραγωγή  νέας  γνώσης  αποτελεί  μία  από  τις  κύριες  αποστολές  των 
Πανεπιστημίων.  Το  κύριο  χαρακτηριστικό  της  εποχής  μας  είναι  η  τεράστια 
τεχνολογική  πρόοδος  που  επιτελείται  με  ιδιαίτερα  γοργούς  ρυθμούς.  Οι  νέες 
τεχνολογίες  έχουν  αλλάξει  τον  τρόπο  της  σκέψης  μας,  της  εργασίας  μας,  της 
διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου μας, ακόμη και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. 
Παράλληλα,  συντελείται μία ραγδαία μεταβολή  της πληθυσμιακής σύνθεσης στον 
πλανήτη μας, τόσο όσον αφορά στον αριθμό των ανθρώπων όσο και στην κατανομή 
στους χώρους διαμονής, με τον περισσότερο πληθυσμό να είναι αστικός. Η ισχυρή 
αλληλεπίδραση των δύο αυτών αλλαγών έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές 
οργανωτικές  μονάδες,  οι  οποίες  προσπαθούν  να  τα  διαχειριστούν  παραμένοντας 
προσκολλημένες σε παλιές δομές σκέψης. 

Στις  νέες  αυτές  συνθήκες,  η  παραγωγή  νέας  γνώσης  απαιτεί  την  ύπαρξη  μίας 
κουλτούρας  καινοτομίας,  η  οποία  εξαρτάται  από  την  καλλιέργεια  τριών 
διαδικασιών  που  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους.  Η  πρώτη  είναι  η  φαντασία,  η 
ικανότητα να βλέπει ο άνθρωπος πέρα από αυτό που ζει τη δεδομένη στιγμή, πέρα 
από  το  άμεσο  περιβάλλον  του.  Με  τη  φαντασία,  ο  άνθρωπος  μπορεί  να 
επανεξετάσει  και  να επανερμηνεύσει  το παρελθόν και  να οραματισθεί  το μέλλον. 
Ασφαλώς, δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε με ακρίβεια το μέλλον, μπορούμε 
όμως να βοηθήσουμε στη διαμόρφωσή του.  

Η  δεύτερη  διαδικασία  είναι  η  δημιουργικότητα,  η  διαδικασία  παραγωγής 
αυθεντικών ιδεών που να έχουν αξία. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν 
είναι δημιουργικοί και αυτό οφείλεται κυρίως στα μαζικά συστήματα εκπαίδευσης 
που  αναπτύχθηκαν  και  εφαρμόσθηκαν  μετά  από  τη  βιομηχανική  επανάσταση. 
Ωστόσο, η καλλιέργεια της δημιουργικής ικανότητας είναι εφικτή σε κάθε τομέα της 
ανθρώπινης  ζωής  και  θα  πρέπει  να  προωθηθεί  μέσα  από  νέα  συστήματα 
εκπαίδευσης.  Η  διδασκαλία  που  στοχεύει  στην  ανάπτυξη  της  δημιουργικότητας 
αποτελείται από  τρεις  σχετικές  συνιστώσες,  την  ενθάρρυνση,  την αναγνώριση  και 
την υποστήριξη. Η ενθάρρυνση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των 
ανθρώπων για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την επίτευξη κάποιου στόχου. 
Η  αναγνώριση  συμβάλλει  στην  ανακάλυψη  των  προσωπικών  δημιουργικών 
ικανοτήτων  και  των  ταλέντων  κάθε  ανθρώπου.  Με  τη  διαρκή  υποστήριξη 
προωθείται  η  ανεξαρτησία  του  πνεύματος,  ο  συνεχής  πειραματισμός,  η  έκφραση 
προσωπικών ιδεών και συναισθημάτων και η κριτική αξιολόγηση των ιδεών. 

Η  τρίτη  διαδικασία  είναι  η  καινοτομία,  η  διαδικασία  πρακτικής  εφαρμογής  των 
αυθεντικών ιδεών. Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και προώθηση της κουλτούρας 
καινοτομίας  θα  πρέπει  να  προέρχεται  από  την  ηγεσία  μιας  οργανωτικής  δομής. 
Στόχος είναι η συνειδητή εμπλοκή στη διαδικασία της καινοτομίας όλων των μελών 
μιας ομάδας, δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να συμβάλλει με τις δικές του ιδέες 
και ενοράσεις στη γένεση νέων ιδεών. Οι δημιουργικές ικανότητες των ανθρώπων, 
όπως  και  οι  φυσικοί  πόροι,  είναι  πολλές  φορές  βαθιά  θαμμένες  και  απαιτούν 
δεξιοτεχνίες  από  την  πλευρά  της  ηγεσίας  για  να  έρθουν  στην  επιφάνεια,  να 
καλλιεργηθούν και να οδηγήσουν σε διαρκή ροή νέων ιδεών. 



Η  καινοτομία  είναι  ο  τελικός  στόχος,  αλλά  η  διαδικασία  πρόσβασης  σε  αυτή  θα 
πρέπει να ξεκινήσει με τη θρέψη της φαντασίας και τη δημιουργικότητα. Σύμφωνα 
με  τον Peter Richards,  μια δημιουργική οργανωτική δομή «είναι  κυρίως και πάνω 
από όλα ένας τόπος που δίνει στους ανθρώπους την ελευθερία να πάρουν ρίσκα, 
είναι  ένας  τόπος  που  επιτρέπει  στους  ανθρώπους  να  ανακαλύψουν  και  να 
ξεδιπλώσουν  τη  δική  τους  φυσική  ευφυΐα,  είναι  ένας  τόπος  όπου  δεν  υπάρχουν 
"χαζές" ερωτήσεις και "ορθές" απαντήσεις, είναι ένας τόπος που εκτιμά το ασεβές, 
το ζωηρό, το δυναμικό, το αιφνίδιο και το παιγνιώδες». 

Επόμενος  στόχος,  μετά  από  την  ανάπτυξη  και  καλλιέργεια  των  δημιουργικών 
ικανοτήτων  των  ανθρώπων  που  εργάζονται  σε  μια  οργανωτική  δομή,  είναι  η 
δημιουργία  ομάδων.  Άνθρωποι  που  έχουν  κοινά  ενδιαφέροντα  και  μπορούν  να 
συνεργαστούν  μεταξύ  τους  θα  πρέπει  να  ενταχθούν  σε  δυναμικές  δημιουργικές 
ομάδες και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη συνεχή υποστήριξή τους, ώστε 
να  είναι  σε  θέση  να  προσεγγίσουν  και  τελικά  να  πετύχουν  τους  στόχους  τους.  Η 
αλληλεπίδραση των ανθρώπων μιας ομάδας επηρεάζει τη φύση της εργασίας και τα 
παραγόμενα αποτελέσματα. Σκοπός της συνεργασίας είναι να κινητοποιήσει ο ένας 
τις εξειδικευμένες γνώσεις του άλλου, με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Οι οργανωτικές δομές που προσπαθούν να βγάλουν στην επιφάνεια ό,τι καλύτερο 
διαθέτουν  τα μέλη  τους,  θα βρεθούν με  εργαζόμενους που  ενδιαφέρονται  για  τη 
μεγαλύτερη δυνατή πρόοδό τους. 
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