
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κατά τη διαδικασία του coaching, οι πελάτες μας εξερευνούν 
καινούργιους δρόμους με τις δυνατότητες που κρύβουν μέσα 
τους και ανακαλύπτουν την ανάγκη τους για δημιουργικότητα 
και καινοτομία που, ενδεχομένως, δε γνώριζαν ότι είχαν.
Το ταξίδι προς την καινοτομία γίνεται πιο βατό αν γνωρίζουμε 
τα εξής: 
1.  Πριν ξεκινήσουμε οποιοδήποτε ταξίδι πρέπει να ξέρουμε ποιος 

είναι ο προορισμός. Να ορίσουμε σαφώς τον στόχο. Το όραμά 
μας πρέπει να μας δίνει τον ενθουσιασμό και τη δύναμη που 
θα χρειαστούμε στις δύσκολες στιγμές.

2.  Να μάθουμε να ακούμε αυτά που οι άλλοι έχουν να πουν και 
να προσφέρουν. Η ουσιαστική ακοή είναι βασικός σύμμαχος 
στην καινοτομία. Αν δε μάθουμε να ακούμε σε βάθος, δε θα 
μάθουμε τίποτα καινούργιο.

3.  Οι ιδέες μας επηρεάζονται από τα νοητικά μοντέλα 
μας. Το μυαλό αποτελεί ένα φίλτρο που ερμηνεύει την 
πραγματικότητα με τον δικό του τρόπο, μπλοκάροντας συχνά 
τη δημιουργικότητά μας και σαμποτάροντας τις ιδέες μας. 
Επανεξετάζοντας τις πεποιθήσεις μας γνωρίζουμε καλύτερα 
τον εαυτό μας, παίρνουμε αποφάσεις πιο συνειδητά κι έτσι 
μπορούμε να παραμείνουμε πιστοί στο στόχο μας.

4.  Η λογική ανάλυση και η δημιουργικότητα είναι σύμμαχοι. 
Χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες ιδεών τις οποίες θα 
αναλύσουμε με τη λογική για να διαπιστώσουμε ποιες από 
αυτές είναι ρεαλιστικές και μπορούν να υλοποιηθούν και με 
ποιον τρόπο.

5.  Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι 
απαραίτητη για να έχουμε επαφή με τη συναισθηματική 
κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εμείς, αλλά και οι 
άνθρωποι που μας περιβάλλουν.

Ο φόβος, για παράδειγμα, είναι εχθρός της καινοτομίας. ‘Όταν 
επικρατεί στο περιβάλλον σου, ποιο συναίσθημα χρειάζεται να 
καλλιεργήσεις σε εσένα και στην ομάδα σου για να αναπτυχθεί 
γόνιμο έδαφος για δημιουργικότητα;  
6. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι είναι αδύνατο να εξελιχθούμε και 
να δημιουργήσουμε χωρίς μια δόση αβεβαιότητας και χάους. 
Είναι η συναισθηματική συνέπεια της διαδικασίας της αλλαγής. 
Επομένως, ένα δυνατό, ξεκάθαρο όραμα είναι η ασπίδα στο χάος 
και στην αβεβαιότητα.  
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