
 

 

FARKLILILARA HÖŞGÖRÜ 

 Öğretmenin bu  etkinliği  gerçekleştirmesi için altı şapkalı düşünme tekniğinden 

öğrencilere bahsetmesi ve  hangi şapkanın nasıl bir rol üstleneceğine dair ön fikir 

oluşturması gerekir. 

 Beyaz şapka: Tarafsız şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi ve raporlar ortaya 

konur. 

   Kırmızı şapka : Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı 

olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir. 

   Sarı şapka : İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler 

söylenir. 

   Siyah şapka : Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, 

gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkar.  

   Yeşil şapka : Yenilikçi şapkadır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır. 

'her şey uyar'  

   Mavi şapka : Serinkanlı şapkadır. Düşünce sistematize edilir. "Büyük Resim," "İdareci 

şapka,", tüm   süreci gözden geçirme 

 Konuyla ilgili kısa bir özet yapıldıktan sonra , öğretmen altı öğrenci seçer ve bu altı 

öğrenciyi , altı şapkalı düşünme tekniğine göre  sınıflandırarak her öğrenciye bir şapka 

verir. 

 Ancak öğretmenin burada uygulaması gereken önemli bir husus vardır. Öğretmen , 

hangi öğrenciye hangi şapkayı vereceğinin kararını alırken , o öğrencinin kişilik 

özelliğine zıt düşen bir renk seçmeye dikkat etmelidir. Örneğin , Beyaz şapkayı ( 

tarafsız şapka) objektif olmadığını düşündüğü bir öğrenciye vermeli , Sarı şapkayı( 

iyimser şapka ) verirken tam zıttı kötümser bir öğrenci seçmeli. 

 Ardından öğretmen sınıfa bir problem sunar :”Sınavınız olduğu bir gün ,  okul servisi 

kardan dolayı yolda kaldı ve sınava yetişemeyecek gibi duruyorsunuz.” 

 Problem verildikten sonra ; 

 Beyaz şapkalı öğrenci problemi tarafsız olarak ele alır ve tanımlar. Herhangi bir kişisel 

görüş ve duygu beyan etmez. Örneğin ; servisimiz yolda kaldı ve muhtemelen sınava 

yetişemeyeceğiz. Yollar kapalı görünüyor gibi bir tanımlama yapabilir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Kırmızı şapkalı öğrenci  tamamen duygusal içerikli yorumlarda bulunur ve olaya bu 

açıdan bakar. Kırmızı şapkayı takan öğrenci hiçbir neden belirtmeksizin duygularını , 

sezgilerini söyleme fırsatı elde eder. Örneğin ,servisimizin yolda kalması beni çok 

sevindirdi.Bugün sınava hazır hissetmiyordum ve şuan çok mutluyum .Ya da 

servisimizin yolda kalması beni mutsuz ediyor ama nedenini bilemiyorum gibi bir 

yorum yapabilir. 

 Sarı şapkayı takan öğrenci olayın olumlu yanlarını görmeye  çalışır ve probleme bu 

açıdan bakarak yorumlar getirir.Bu durumun iyi yönleri ne  sorusunu kullanır.Örneğin 

,servisimizin yolda kalması gerçekten çok iyi oldu. Böylece sınavımız ertelenecek ve 

daha iyi hazırlanabileceğiz. Çalışamadığımız yerlere bakabilme zamanımız olacak. 

Veya  bu karda kaza yapmadığımız için şanslıyız gibi yorumlar yapabilir. 

 Siyah şapkayı takan öğrenci tehlikelere  dikkati çeker. Riskleri ve ne gibi olumsuz 

sonuçlar doğuracağını belirler. Örneğin , servisimizin yolda kalması bizim için zararlı 

oldu. Öğretmenimiz telafi sınavı yapmayabilir veya  çalıştıklarımızı unutabiliriz. 

Ayrıca sınav olana kadar motivasyonumuz düşebilir. Ayrıca bu sefer daha zor sorular 

sorabilir gibi fikirler söyler. 

 Yeşil şapkayı takan öğrenci , yeni ve yaratıcı fikirler beyan eder. Yeşil şapkayı 

takanlar olaya seçenekler sunmaya çalışır. Örneğin , servisimiz yolda kaldı ancak , 

servisten inip taksiye binersek daha çabuk varabiliriz gibi bir düşünce ileri sürebilir. 

 Mavi şapkayı takan öğrenci serinkanlı olmaya çalışır. Olayların kontrol edilmesi ile 

uğraşır. Bundan sonra ne yapmalıyız gibi sorular sorabilir. Mavi şapka oyunun 

kurallarına dikkat edilmesini sağlar ve tartışmayı yönetebilir. 

 Tartışma sona erdikten sonra , öğretmen her şapkanın sahibine  gerçekte böyle bir olay 

yaşasa , hangi bakış açısı ile olayı değerlendireceğini sorar. 

 Ardından her öğrenciye taktığı şapkaya göre , üstlendiği rolü kendi karakterine uygun 

bulup bulmadığını , normalde bu şekilde düşünen insanları hoşgörüyle karşılayıp 

karşılamadığını sorar 

 Bu teknik sayesinde ,herkes herhangi bir anda belli bir yaklaşıma odaklandığı için, 

grup, bir kişinin (Kırmızı şapka) duygusal tepki göstermesinden ya da başka bir 

kişinin (Beyaz şapka) objektif düşünmeye ve yine bir başka kişinin (Siyah şapka) 

yaklaşımlara eleştirel olmaya çalışmasından çok daha fazla işbirlikçi olacaktır. Bu 

nedenle de ortaya çıkan değişik bakış açıları tepki çekmeyecek bilakis hoşgörüyle 

karşılanacaktır. 

 

 


