
    

Ενότητα 3 - Κεφάλαιο 3.1.2.  

Δραστηριότητα 2. Ομαδική εργασία: "Τα έξι καπέλα σκέψης" για την επιλογή 
ιδεών  

Εκτιμώμενος χρόνος: 45 λεπτά για την ανάλυση 2 ιδεών 
Τύπος εργασίας: ομαδική εργασία 

Οι συμμετέχοντες αναλύουν όλες τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με μια 
επιχειρηματική ιδέα, για να διαπιστώσουν στη συνέχεια αν είναι πραγματικά 
εφαρμόσιμη. Ένα από τα πλεονεκτήματα εδώ είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να 
εργαστούν συνεργατικά, συγκεντρώνοντας ο ένας την εμπειρία και τις σκέψεις του 
άλλου, γεγονός που οδηγεί σε ένα πιο ενοποιημένο σχέδιο. Αυτό ενθαρρύνει επίσης 
την οικοδόμηση της ομάδας. 

Αρχικά, έχουμε 6 καπέλα διαφορετικού χρώματος. Αυτά τα χρώματα έχουν το καθένα 
ένα βαθύτερο νόημα, επιτρέποντας την καλύτερη απόδοση διαφορετικών οραμάτων 
σε μια καθορισμένη ιδέα. Κάθε ομάδα θα πρέπει να "φορέσει" τα 6 καπέλα, με στόχο 
τη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων απόψεων. 

 

Όπως μπορείτε να δείτε, για κάθε χρώμα (ή καπέλο) δίνεται ένα όνομα/ένας ρόλος. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξετε απόψεις ευθυγραμμισμένες με το 
ρόλο/καπέλο που έχετε. Θα εξετάσουμε τώρα κάθε καπέλο για να κατανοήσουμε 
καλύτερα ποιος είναι ο ρόλος του. 

• Λευκό καπέλο: αντιπροσωπεύει μια ουδέτερη και αντικειμενική άποψη. Κατά 
τα άλλα, θα πρέπει να δώσετε προοπτικές που βασίζονται σε υπάρχοντα 
δεδομένα, χωρίς καμία κρίση. Να θυμάστε ωστόσο ότι εδώ μοιράζεστε απόψεις 
και όχι πραγματικά γεγονότα. 

• Κόκκινο καπέλο: σε αντίθεση με το λευκό καπέλο, εδώ ο στόχος είναι να φέρετε 
τις δικές σας απόψεις, βασισμένες στα συναισθήματα, τη διαίσθηση και την 
κρίση σας. Δεν πρέπει να γίνεται αρνητική ανατροφοδότηση από άλλα μέλη της 
ομάδας σχετικά με τη γνώμη του ατόμου. Θέλετε ο κάθε υποψήφιος να 
εκφράζεται ελεύθερα. 

• Μαύρο καπέλο: αυτή τη φορά, δώστε αρνητικές γνώμες. Μοιραστείτε με τους 
άλλους γιατί πιστεύετε ότι το έργο δεν είναι ελπιδοφόρο, δείξτε όλα τα 



    
προβλήματα που πιστεύετε ότι θα παρεμποδίσουν και το έργο από το να είναι 
επιτυχές. 

• Κίτρινο καπέλο: σε αντίθεση με το μαύρο καπέλο, αυτό αναδεικνύει όλες τις 
θετικές πτυχές της ιδέας. Σημαίνει ότι δείχνετε κίνητρα αυτή τη στιγμή και 
δίνετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε τόσο πολύ στο σχέδιο, γιατί θα 
είναι μια πραγματική επιτυχία. Από την άλλη πλευρά, μείνετε προσγειωμένοι, 
το να είστε θετικοί δεν σημαίνει ότι είστε ασυνεπείς με τις δηλώσεις σας. 

• Πράσινο καπέλο: εδώ, να είστε ευφάνταστοι. Πρέπει να βρείτε δημιουργικές 
εναλλακτικές λύσεις που θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε στο καθορισμένο 
πρόβλημα. Για να επικυρώσετε τις λύσεις που εντοπίσατε, μπορείτε να 
περάσετε από το μαύρο και το κίτρινο καπέλο. 

• Μπλε καπέλο: μπορούμε να το ονομάσουμε πειθαρχικό καπέλο. Το άτομο στο 
οποίο έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος θα πρέπει κυρίως να επιβλέπει όλη τη 
συνεδρία. Με άλλα λόγια, αυτός ο επόπτης είναι υπεύθυνος για τον ορισμό του 
προβλήματος και του πλαισίου της άσκησης, ή επίσης των στόχων που πρέπει 
να επιτευχθούν. Θα πρέπει επίσης να καθορίσει ποιες είναι οι ιδέες που 
διατηρούνται και να κάνει μια δήλωση της προόδου του έργου. 

Ο εκπαιδευτής θα φοράει το μπλε καπέλο. Κάθε ομάδα που δημιουργήθηκε στην 
προηγούμενη δραστηριότητα θα φορέσει ένα από τα υπόλοιπα καπέλα. Οι 
συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα θα εκφράσουν τις απόψεις τους ανάλογα με το χρώμα 
τους. Ο στόχος είναι να επιλεγούν οι 2 ή 3 καλύτερες ιδέες από αυτές που εκφράστηκαν 
στη δραστηριότητα 1. 

 


