
PRINTĖJA
Kaunas/Kaišiadorys

2012



Edward de Bono MĄSTYMO PAMOKOS

ISBN 978-609-445-109-6



Šešios mąstymo kepuraitės
praktinio taikymo gairės

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“

Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Balta 

kepuraitė

Informacija ir faktai

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“

Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Geltona kepuraitėKonstruktyvus 
optimizmas

Proj
ek

tas
 „M

ąst
ym

o k
om

pete
ncij

os 
lav

inim
as“

Pare
ngta

 pag
al 

Edw
ard

 de B
on

o “
Še

šia
s m

ąst
ym

o k
ep

ures
”

Ža
lia

 
ke

puraitė
Kūryb

inis m
ąsty

mas
Pr

oj
ek

ta
s „

M
ąs

ty
m

o k
om

pe
te

nc
ijo

s l
av

in
im

as
“

Pa
re

ng
ta

 p
ag

al 
Ed

wa
rd

 d
e B

on
o “

Še
šia

s m
ąs

ty
m

o k
ep

ur
es

”

Ra
ud

on
a 

ke
pu

ra
itė

Em
oc

ijo
s i

r j
au

sm
ai

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“

Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Juoda 

kepuraitė

Atsargumas ir kritika

Projektas „M
ąstym

o kom
petencijos lavinim

as“
Parengta pagal Edward de Bono “Šešias m

ąstym
o kepures”

M
ėlyna 

kepuraitė
M

ąstym
o valdym

as



Edward de Bono MĄSTYMO PAMOKOS

Parengta pagal Edward de Bono 
„Šešias mąstymo kepuraites”

Projektas
„Mąstymo kompetencijos lavinimas”



Pratarmė
Šis leidinys yra skirtas visiems, kurie nusiteikę naudodami  

dr. Edward de Bono „Šešias mąstymo kepuraites” pirmiausia  
siekti savo mąstymo efektyvumo, o paskui tobulinti savo ko- 
munikaciją su kitais žmonėmis. Šios gairės – tai ne laisvalaikio 
skaitiniai, jos yra mokymosi mąstyti gairės. Taigi, jos atliks savo 
paskirtį tik tuo atveju, jei bus panaudotos aktyviam mokymuisi.

Mokytis ir taikyti „Šešių mąstymo kepuraičių” metodą gali bet 
kuris individualus skaitytojas, bet maksimali metodo potencija 
atsiskleidžia tada, kai mokosi ir taiko grupė žmonių.

Projekte „Mąstymo kompetencijos lavinimas” „Šešių mąstymo 
kepuraičių” metodas planuojamas panaudoti mokyklos bend- 
ruomenės mokymuisi mąstyti, komunikuoti ir kartu spręsti kas-
dienius veiklos klausimus. Šiame projekte optimalus mokymosi 
ir šių gairių panaudojimo procesas būtų šis:

1 žingsnis: mokyklos bendruomenės komanda susipažįsta su 
„Šešių mąstymo kepuraičių metodu”. Gaires galite skaityti indi-
vidualiai, o kartu - aptarti ir pasipraktikuoti.

2 žingsnis: komanda išbando metodą praktiškai. „Šešias mąs- 
tymo kepuraites” reikėtų pritaikyti ir individualiai, ir komandoje 
bei pasidalinti taikymo patirtimi ir ją aptarti.

3 žingsnis: komanda supažindina su metodu ir kitus bend- 
ruomenės narius. Galima duoti paskaityti atskirus gairių skyrius ir 
paskatinti praktikuotis.

4 žingsnis: bendruomenė mokosi panaudoti metodą konk- 
rečiose bendros veiklos situacijose.

Šis keturių žingsnių mokymosi taikyti modelis padeda išplėsti 
metodą įvaldžiusių žmonių ratą ir praplečia galimybes taikyti 
metodą komunikacijos situacijose.
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Skaitytojai šiose gairėse ras svarbiausią mokymuisi reikalingą 
medžiagą: 

Skaitytojai turės galimybę susipažinti su kiekviena ke- •	
puraite. Nuo to skaitytojams ir reikėtų pradėti: ne tik per-
skaityti pateiktus aprašymus, bet ir praktiškai pabandyti 
„užsidėti” ir „nusiimti” kiekvieną kepuraitę.
Toliau galima pradėti gilintis į kepuraičių panaudojimo se-•	
kas. Čia taip pat reikėtų laikytis praktinio pritaikymo prin-
cipo: nėra svarbu, kiek sekų jūs žinosite, o daug svarbiau 
yra tai, kaip jūs jas pritaikysite.
Taikymo idėjų, nurodymų ir pavyzdžių ieškokite trečiame •	
šių gairių skyriuje. Čia skaitytojui reikėtų skirti, kur yra 
metodo esmę atspindintys principai, o kur tik praktine 
patirtimi grįsti patarimai.

Šalia šių gairių yra parengtos ir „Šešių mąstymo kepuraičių” 
kortelės. Jos gali būti panaudotos kaip kepuraičių atmintinė ir 
kaip kepuraitę vaizuojanti priemonė. Kortelės pakėlimas gali 
reikšti kepuraitės užsidėjimą.

Gaires rengusi komanda tikisi, kad ši medžiaga padrąsins skai- 
tytojus ir paskatins juos kūrybiškai pritaikyti „Šešias mąstymo 
kepuraites”.
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Įvadas: „Šešių mąstymo kepuraičių” idėja
Edward de Bono visą gyvenimą stengėsi išvengti konfron- 

tacijos ir idėjų kovos.  Visose jo knygose aiškiai matoma, kad jis 
nemėgo ginčų ir debatų.  „Šešių mąstymo kepuraičių” sąranga 
yra geriausias jo sukurto paralelinio mąstymo pavyzdys.

Kam mums reikalingos „Šešios mąstymo kepuraitės”?
Kai bandome praktiškai mąstyti, susiduriame su trimis 

pagrindinėmis kliūtimis:

Emocijomis.•	  Dažnai mes linkę visai negalvoti ir veikdami 
pasikliaujame staigia vidine nuojauta, jausmu ar nusi- 
statymu.
Bejėgiškumu.•	  Mes reaguojame su bejėgiškumo jausmu:  
„Aš nežinau, ką apie tai galvoti”; „Aš nežinau, ką toliau 
daryti”. 
Sumaištimi.•	  Mes bandome apie viską galvoti vienu metu.

 Rezultatas - gauname painiavą savo mintyse.

„Šešių mąstymo kepuraičių” metodas yra paprastas ir praktiš- 
kas būdas, kaip išvengti šių trijų kliūčių.

Emocijos yra svarbi mąstymo dalis, ir galų gale visi mūsų  
sprendimai ar pasirinkimai remiasi jausmais. Tinkamu metu emo-
cijos mąstyme yra labai svarbios. Netinkamu laiku emocijos gali 
viską sužlugdyti. „Šešių mąstymo kepuraičių” metodas leidžia 
mums naudotis jausmais ir emocijomis tinkamu laiku ir tinkamai.

Bejėgiškumas kyla, kai negalime pasiekti išsikelto tikslo. 
„Šešių mąstymo kepuraičių” metodas suteikia mums pagrindinių 
mąstymo veiksmų rėmus. Tokiu atveju pamatome aiškius 
„žingsnelius”, ką galima daryti toliau.

Sumaištį sukelia tai, kad mes bandome padaryti per daug 
darbų vienu metu. Dažnai mąstant apie vieną dalyką, mūsų  
mintys krypsta ir į daugybę skirtingų dalykų. „Šešių mąstymo 
kepuraičių” metodas leidžia vienu metu pasirinkti vieną mąstymo 
kryptį. 
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Įvariapusis spalvingas mąstymas: viena spalva vienu metu 
Ar jūs kada nors pagavote save virtuvėje vienu metu maišant 

padažą, pjaustant morkas, plakant maišytuvu ir skaitant receptą.
Ar jūs kada nors pagavote save klasėje žymint lankomumą, 

renkant priešpiečių pinigus, pateikiant informaciją ir glostant 
verkiantį vaiką tuo pačiu metu?

Mes dažnai taip darome ir galvodami. Mes stengiamės išlai- 
kyti informaciją galvoje, tuo pat metu būti logiški ir įsitikinti, kad 
kiti taip pat logiški. Mūsų emocijos taip pat tuo metu su mumis, 
o dar mums reikia būti konstruktyviems. Retkarčiais mes netgi 
stengiamės tuo pat metu būti kūrybingi ir sugalvoti kokią naują 
idėją. Rezultatas – viskas mūsų galvose tiesiog verda.

Spalvotame leidinyje pagrindinės spalvos atspausdintos at- 
skirai. Bet žiūrint į jį spalvos susilieja ir mes matome spalvotą 
piešinį.

Projekcinėje televizijoje yra tik trys spinduliai, kurių kiekvie- 
nas spinduliuoja skirtingą pagrindinę spalvą. Ekrane tos trys spal-
vos susilieja ir mes žiūrime spalvotą televiziją.

Tą patį „Šešių mąstymo kepuraičių” metodas daro su mūsų 
mąstymu. Užuot darę viską iš karto, mes galime išmokti su skir- 
tingais mąstymo aspektais tvarkytis atskirai. Po to tie skirtingi  
aspektai susilieja ir mūsų mąstymas pasidaro įvairiapusis.

Kepuraitės ir vaidmenys
Kodėl kepuraitės? Kadangi tradiciškai mąstymas asocijuojasi 

su kepuraitėmis.

„Užsidėk savo mąstymo kepuraitę”;•	
„Dabar užsidėkime mąstymo kepuraites”.•	

Kepuraitę labai lengva užsidėti ir nusiimti. Nė vieno drabužio 
negalime taip lengvai ir greitai apsivilkti ar nusiimti, kaip 
kepuraitės. Tai svarbu, nes mums  reikia galėti lengvai užsidėti ar 
nusiimti kepuraites.

Taip pat kepuraitės dažnai parodo vaidmenį. Kareiviai nešioja 
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specialius šalmus. Policininkų kepurės taip pat parodo jų parei-
gas. Kai kuriose šalyse teisėjai dėvi tam tikrus galvos apdanga-
lus. Taigi, užsidėdami kepuraites, mes prisiimame tos kepuraitės 
rolę.

Labai svarbu, kad kiekvienas mąstantis asmuo galėtų kaita- 
lioti vaidmenis: užsidėti ir nusiimti kepuraites. Kepuraitės ne- 
turėtų suskirstyti žmonių į kategorijas. Visiškai neteisinga taip 
sakyti: „Ji yra žalios kepuraitės mąstytoja”,  arba „Jis nešioja tik 
raudoną kepuraitę”. Nors tai ir gali būti tikslios pastabos, jos 
iškeipia metodo prasmę. Mums pradėjus kepuraites laikyti kat-
egorijomis, žmonės norės mąstyti tik su tam tikra kepuraite:  
„Aš juodos kepuraitės atstovas”. Tai visiškai priešinga „Šešių 
mąstymo kepuraičių” metodo paskirčiai. Šio metodo tikslas – 
išmokyti žmones naudoti visus šešis mąstymo būdus.

Atsiribojimas nuo ego
Vienas labiausiai mąstymą stabdančių veiksnių yra tai, kad 

mūsų ego yra labai įtrauktas į mūsų mąstymą. Mūsų ego prisiriša 
prie idėjos ar argumento. Mes negalime atsitraukti ir būti 
objektyvūs.

Noras išlikti teisiam, bandymas pasirodyti „protingam”, baimė 
pasirodyti „kvaileliu”, kritikos vengimas arba skausminga reakcija 
į kitų norą patobulinti pateiktą idėją – visa tai rodo mąstymo ir 
ego sutapatinimą.

„Tai tu sakai, kad aš klystu? Ar tu mane kvailu laikai?”•	
„Kaip aš čia nusišnekėjau. Jaučiuosi kvailai.”•	

Ego ir mąstymo sutapatinimas kelia daug nereikalingų emo- 
cijų, skatina ginti savo idėją taip, kaip mes gintume savo ego nuo 
sunaikinimo. 
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„Šešių mąstymo kepuraičių” metodas mus moko kaitalioti 
vaidmenis ir taip leidžia atskirti savo ego nuo mąstymo.

„Juoda kepuraitė perspėja dėl...”•	
„Mėlyna kepuraitė sako, kad mes turėtume pagalvoti •	
apie...”

Taip „Šešių mąstymo kepuraičių” metodas atskiria ego nuo 
mąstymo.

Perženkime ginčus ir pamąstykime plačiau
Paprastai jei mes manome, kad nieko iš idėjos neišeis, mes 

visą laiką priešinamės jai. Naudojant „Šešių mąstymo kepuraičių” 
metodą mes išmokstame užsidėti geltoną kepuraitę. Taip dary-
dami, mes parodome, kad nors idėja atrodo nevaisinga, joje ga- 
lima rasti ko nors gero.

Užuot sakę: „Aš taip galvoju ir žinau, kad esu teisus”, mes ga- 
lime išmokti pasakyti: „Jei norite, kad aš įsijausčiau į geltonos 
kepuraitės vaidmenį, aš tai puikiai moku”.

Taip galime įgyti pasitikėjimą savo mąstymo įgūdžiais, savo 
gebėjimu kaitalioti skirtingus mąstymo vaidmenis. Tada mūsų 
mąstymas bet kokiu klausimu bus daug įvairiapusiškesnis ir ob-
jektyvesnis.

Jei mums nepatinka koks nors pasiūlymas, „Šešių mąstymo 
kepuraičių” metodas mums visada leidžia kritikuoti užsidėju 
juodą kepuraitę ar išreikšti jausmus su raudona kepuraite. Tuo 
pat metu panaudojus baltą ir raudoną kepuraites galime ištirti 
idėją. O žalioji kepuraitė mums leidžia tą idėją išvystyti.
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Kepuraičių aprašai

Kepuraičių aprašymas
„Šešių mąstymo kepuraičių” sąrangoje mąstymas skirstomas  

į šešis skirtingus būdus, kurių kiekvienas žymimas skirtinga spal-
va. Čia trumpai pristatysime kiekvieną iš mąstymo būdų. Vėliau 
pateiksime išsamesnį kiekvieno mąstymo būdo aprašymą. 

Juoda kepuraitė•	  – tai atsarga, sveikas protas ir kritinis ver-
tinimas. Ją užsidėję mes savęs klausiame: „Ar tai tikra?” „Ar 
tai pavyks?” „Kokios yra silpnosios pusės?” „Kas čia nege-
rai?”
Geltona kepuraitė•	  – tai nauda. Klausiame ir atsakome į 
klausimus: „Kam reikia tai daryti?” „Kokia bus nauda?” 
„Kodėl tai galima daryti?” „Kodėl tai bus gerai?”
Balta kepuraitė•	  – tai informacija ir klausimai. Mums rūpi: 
„Kokią informaciją mes turime?” „Kokios informacijos dar 
mums reikia?”
Žalia kepuraitė•	  – tai kūrybinis mąstymas. Su šia kepuraite 
mes keliame idėjas ir hipotezes, atskleidžiame naujas ga- 
limybes ir siūlome alternatyvas veiklai bei mąstymui,  
prognozuojame, fantazuojame ir provokuojame.
Raudona kepuraitė•	  – tai emocijos, intuicija ir jausmai. Ne- 
reikia pateisinti jausmų. Užtenka atsakyti: „Kaip aš dabar 
jaučiuosi?”
Mėlyna kepuraitė•	  – tai mąstymo organizavimas ir galvoji-
mas apie mąstymą: „Kaip toli mes nuėjome?” „Ką daryti 
toliau?”

Įmanoma sugalvoti ir daugiau kepuraičių skirtingiems mąs- 
tymo būdams. Tačiau, metodo autoriaus nuomone, visiškai už- 
tenka šešių. Daugiau kepuraičių vargintų ir maišytų, o mažiau – 
neadekvatu mąstymo situacijų įvairovei.
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Juoda kepuraitė
Juodoji kepuraitė skirta kritiniam mąstymui. Žodis „kritiškas” 

yra kilęs iš graikiško žodžio „teisti“ (angl. judge): kritikos. Teisėjai 
daugelyje šalių dėvi juodas mantijas, nes juoda spalva yra rim-
tumo spalva. Visiškai klaidinga apie juodos kepuraitės mąstymą 
galvoti kaip apie blogą ar nepageidaujamą. Juodos kepuraitės 
naudojimas yra apsidraudimas, apsisaugojimas nuo pavojingų ir 
neveiksnių sprendimų. Su juodąja kepuraite mes atrandame silp-
nybes ir trūkumus ir numatome galimas problemas.

Juodoji kepuraitė tikriausiai yra dažniausiai naudojama ir ver- 
tingiausia iš visų šešių kepuraičių. Su juodąja kepuraite žodžiai 
„tikrinti” ir „pasitikrinti” yra labai svarbūs aiškinant jos panau-
dojimo galimybes. Šie žodžiai išreiškia kritiško mąstymo esmę 
ir savyje neturi neigiamo kepuraitės įvaizdžio. Mes juk žinome 
teigiamą tikrinimo, pasitikrinimo reikšmę.

Kai gamintojas pagamina naują žaislą, jis turi būti atsakingai 
patikrintas, reikia įsitikinti, kad jis saugus – be aštrių kampų, ku- 
riais vaikas galėtų susižeisti, be detalių, kurias būtų galima at- 
kąsti ar/ir praryti, kad nebūtų nieko nuodingo gamybinėse me- 
džiagose...

Panašiai tikrinimo/pasitikrinimo procesas vyksta ir su juo- 
dąja kepuraite.  Juodoji kepuraitė padeda mums išvengti klaidų, 
neapgalvotų poelgių ir nepageidaujamų rezultatų. Ši kepuraitė 
taip pat nurodo tolesnių tyrinėjimų sunkumus ir pavojus.
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Juodosios kepuraitės naudojimas
Štai pagrindinės juodosios kepuraitės panaudojimo gali- 

mybės:

Tikrinti akivaizdumą;•	
Tikrinti logiškumą;•	
Tikrinti galimumą;•	
Tikrinti įtaką;•	
Tikrinti tinkamumą;•	
Išsiaiškinti silpnybes.•	

Analizuodami situaciją, turime ją patikrinti pagal visus aukš- 
čiau išvardintus punktus. Šio proceso metu verta prisiminti, kad 
juodosios kepuraitės tikslas yra ne užsipulti, bet išanalizuoti idė- 
ją ar situaciją.

Tikrinti akivaizdumą
Vienas iš juodosios kepuraitės panaudojimo būdų yra tikrin-

ti įrodymus, kuriais paremtas teiginys ar tvirtinimas. Ar tai nėra 
prasimanymas? Ar tai tiesa? Ar tai teisinga? Ar tai korektiška? 
Kokiu pagrindu galima paremti šios idėjos įgyvendinimą?

Užsidėjus juodą kepuraitę reikia pažiūrėti, ar pateiktas teigi-
nys arba idėja neprasilenkia su realybe.

Tikrinti logiškumą
Kitas juodosios kepuraitės panaudojimo būdas yra tikrinti,  

kiek pagrįstas ir teisingas yra loginis argumentas. Kažkas gali 
tvirtinti: „Jeigu turime A ir B, tai toliau turi būti C.“ Juodosios 
kepuraitės mąstymas tikrina šį tvirtinimą: „Ar tikrai galima to- 
kia seka?” Mes netgi galime patikrinti žodžio „turi“ naudojimo 
logiką. Įmanoma, kad po to „gali būti C”, bet tai nėra tas pats,  
kaip „turi būti C”. Tai juodoji kepuraitė – ji tikrina logiškumą.

Tikrinti galimumą
Su juodąja kepuraite mes galime patikrinti pasiūlymą ir pa- 

žiūrėti, ar jis galimas, įmanomas, ar viskas pavyks taip, kaip 
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tvirtinama: „Ar šis išradimas veiks?” „Ar praktiškai tai gali būti 
įgyvendinama?” „Ar šis planas bus sėkmingas?”

Pateikę tokius klausimus ir į juos atsakius, mes galime pama- 
tyti sprendimo klaidas, spragas ar pastebėti, kad kažko trūksta.

Tikrinti poveikį
Viskas, ką darome, turi pasekmes. Mūsų veiksmai veikia ki-

tus žmones ir mus supantį pasaulį. Todėl turime apsvarstyti 
galimų pokyčių įtaką prieš paskutinį sprendimą veikti. Su juodą- 
ja kepuraite mes galime patikrinti, kokius neigiamus padari- 
nius, riziką gali turėti tam tikras pasiūlymas ar idėja: „Kokie sun-
kumai gali kilti?” „Kokie pavojai gali kilti?” „Kaip tai paveiks kitus 
žmones?” „Kaip tai paveiks aplinką?”

Vienas iš svarbiausių idėjos įtakos tikrinimo tikslų yra iš- 
siaiškinti, kokį poveikį idėjos įgyvendinimas turės vertybėms. 
Akivaizdu, kad idėja atitinka ją siūlančio asmens vertybes, tačiau 
ar ji atitinka kitų žmonių vertybes?

Visada labai atsargiai turime patikrinti galimą pasiūlymo įta- 
ką. Gali būti vėlu sugrįžti, kai idėja jau bus įgyvendinta. 

Tikrinti tinkamumą
Su juodąja kepuraite mes galime patikrinti, kaip tai, kas pa- 

siūlyta, dera su tuo, ką mes jau žinome. Mes paprasčiausiai ga- 
lime paklausti: „Ar šie drabužiai tinka?” „Ar tai tilps dėžėje?” „Ar 
kištukas tiks šiam lizdui?”

Mes taip pat galime patikrinti idėją, kad pamatytume, kaip 
ji atitinka faktus, kuriuos mes žinome: „Ar tai atitinka mūsų in- 
formaciją?” „Ar ši idėja atitinka mūsų patirtį šioje srityje?” „Ar tai 
atitinka asmeninę ar bendrą patirtį?”

Galime norėti sužinoti, ar elementas, veiklos kryptis arba pla- 
nas atitinka sistemą: „Ar tai atitinka taisykles, įstatymus ar 
reglamentą?” „Ar tai atitinka įprastinę procedūrą?” „Ar tai atitin- 
ka mūsų strategiją ir tikslus?”

Galime patikrinti, ar idėja atitinka mūsų standartus ir etiką: 
„Ar šis planas, strategija ar elementas atitinka mūsų grupės ar 
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visuomenės standartus ir etinius principus – net jeigu tai nesu- 
siję su įstatymais?” „Ar tai teisinga?” „Ar tai sąžininga?”

Kalbėdami apie vertybes, savęs galėtume paklausti: „Ar tai 
atitinka mūsų vertybes ar mūsų grupės ir visuomenės vertybes?” 
Čia mes nekalbame apie tai, kokią įtaką idėjos įgyvendinimas 
turės vertybėms, bet ar idėja atitinka egzistuojančias vertybes.

Šio vertinimo pabaigoje, mes galime pasakyti, kad kažkas tin-
ka, nelabai tinka arba visiškai netinka.

Išsiaiškinti silpnybes
Tarkime, mums pristato naują kėdės dizainą. Mes ieškome 

naujojo dizaino silpnybių: „Ar sėdimoji dalis ne per maža?” „Ar 
atlošas ne per tiesus?”… Mūsų ketinimas dėvint juodą kepuraitę 
gali būti – atmesti naująjį dizainą dėl jo trūkumų.

Bet mes taip pat galime siekti patobulinti dizainą atsižvelg- 
dami į jo silpnąsias puses, kad jos būtų įveiktos. Tai yra juodo-
sios kepuraitės konstravimo funkcija. Mes ieškome ir pateikiame 
idėjos trūkumus tam, kad jie būtų įveikti, o idėja taptų stipresnė. 
Kai juodoji kepuraitė yra panaudojama šiuo būdu, po jos dažnai 
naudojama žalioji kepuraitė, su kuria ieškoma būdų, kaip įveik- 
ti nustatytus trūkumus. Ši seka dažnai vadinama „konstruktyvi  
kritika“.

Praktikoje matomas didelis skirtumas tarp žvelgimo į idėją 
norint ją užsipulti ir atmesti ir žiūrėjimo į idėją norint ją patobu-
linti.

Ieškodami trūkumų galime užduoti šiuos klausimus: „Kokias 
silpnybes matome?” „Kokius silpnus aspektus idėja turi?” Žodis 
„trūkumas“ gali būti naudojamas vietoj „silpnybė“, tačiau silp- 
nybė atrodo pozityvesnis žodis. Silpnybė gali būti nedidelė, tuo 
tarpu trūkumas visada atrodo didelis ir dažnai nepataisomas.

Apibendrinant – juodosios kepuraitės naudojimas apima 
akivaizdumo,  logiškumo,  galimumo,  įtakos,  tinkamumo tikri- 
nimą ir trūkumų nustatymą. Šiems minties veiksmams atlikti 
naudojami įvairūs protiniai procesai. Pavyzdžiui, ieškant loginės 
tiesos reikia taikyti logikos taisykles. Tinkamumo tikrinimas gali 
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reikšti inžinerijos taisyklių ar žmogaus elgesio patirties taikymą. 
Galimos įtakos tikrinimas apima žvelgimą į ateitį, kad pamaty-
tume poveikio rezultatus.

Kada naudojama juodoji kepuraitė
Dvi pagrindinės juodosios kepuraitės panaudojimo paskirtys yra:

Rasti silpnybes/trūkumus,•	
Atlikti (į)vertinimą.•	

Juodąją kepuraitę mes galime užsidėti dar idėjos vystymo 
pradžioje tam, kad rastume trūkumus. Mes šių trūkumų ieškome 
tam, kad juos įveiktume ir turėtume efektyvesnį idėjos vysty- 
mo procesą. Kai naudojame juodąją kepuraitę, kad surastume  
silpnybes, savo idėją siekiame patobulinti.

Mąstymo proceso pradžioje geriau juodąją kepuraitę naudoti 
po geltonos. Tada, kai žinome idėjos vertę, esame motyvuoti ją 
tobulinti, tai ir trūkumų paieška įgyja vertę.

Juodąją kepuraitę galime naudoti ir idėjos vystymo proce-
so pabaigoje tam, kad ją įvertintume. Juodoji kepuraitė mums 
reikalinga tada, kai norime sužinoti, kokia yra pateiktos idėjos 
vertė, arba prieš idėjos įgyvendinimą, kad įsitikintume, jog ne-
padarysime klaidos.

Panaudoję juodąją kepuraitę idėjos vystymo proceso pa- 
baigoje dar galime užsidėti ir raudonąją kepuraitę ir išreikšti sa- 
vo jausmus apie tą idėją. 

Piktnaudžiavimas
Juodoji kepuraitė yra vertinga kepuraitė – tikriausiai viena 

vertingiausių iš visų šešių, tačiau galimos ir piktnaudžiavimo ja 
situacijos. Yra žmonių, kurie nori naudoti tik juodąją kepuraitę. 
Jų vienintelis noras yra tik kritikuoti idėjas. Jie jaučia, kad to pa-
kanka. 

Tačiau to negana. Mums reikia kritiško mąstymo, tačiau lygi-
ai taip pat reikia tokio mąstymo, kuris yra kūrybiškas, kuriantis 
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ir produktyvus. Kitaip iš kur atsiras naujos idėjos ir pasiūlymai?  
Štai kodėl mokyti vien tik kritiško mąstymo nepakanka. 

Kritiškas mąstymas ir juodoji kepuraitė labai svarbūs mąstymo 
procese, tačiau jų vienų nepakanka. Tai nereiškia, kad kritiškas 
mąstymas yra atmetamas, greičiau pastebima, jog kitokio tipo 
mąstymas taip pat reikalingas tam, kad pamatytume pilnesnį 
vaizdą. Vienas mašinos ratas gali atrodyti labai puikus, tačiau jo 
vieno neužtenka, kad mašina važiuotų, jai reikia keturių ratų.

Juodosios kepuraitės apibendrinimas
Raktiniai žodžiai, kuriais apibūdinamas juodosios kepuraitės 

naudojimas, yra „tikrinti”, „pasitikrinti”, „patikrinti”. Mes galime 
tikrinti akivaizdumą, logiškumą, galimumą, įtaką, tinkamumą, iš- 
siaiškinti silpnybes. Du pagrindiniai juodosios kepuraitės nau-
dojimo tikslai yra rasti silpnybes/trūkumus ir atlikti (į)vertinimą. 
Juodosios kepuraitės klausimas: „Kas čia negerai?”

Geltona kepuraitė
Geltona gali reikšti šviesą, optimizmą ir žiūrėjimą į dalykus iš 

gerosios pusės... Geltonoji kepuraitė yra logiška: reikia pateikti 
optimistinį požiūrį paremiančius argumentus. Jeigu tik išreiš- 
kiate optimizmą ir viltį, kad kažkas pavyks, tai tokiu atveju nau-
dojama ne geltona kepuraitė, bet raudonoji, kuri skirta jaus- 
mams išreikšti. 

Jeigu kas nors pateikia idėją ar pasiūlo kažką keisti, tam daž- 
niausiai yra kažkokia priežastis. Tai nėra atsitiktinis pasiūlymas. 
Kažkam šis pasiūlymas turi būti naudingas. Pasiūlytas problemos 
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sprendimas bus naudingas, nes padės sumažinti arba panaikinti 
problemą. Maisto teikimas alkaniems žmonėms panaikins alkį. 
Adatėlės, ant kurios sėdite, pašalinimas panaikins skausmą. Taigi 
naudodami geltonąją kepuraitę galime klausti:

„Kas čia yra gero?”•	
„Kokia iš to nauda?”•	

Dažnai geltonoji kepuraitė susijusi su ateitimi. Nesvarbu, kas 
yra pateiktas, ar pasiūlymas, ar sprendimas, ar įgyvendinimo pla-
nas, kiekvieno iš jų nauda bus matoma ateityje. O kadangi tai yra 
ateitis, mes negalime būti visiškai tikri dėl ateities. Bet mes pri-
valome turėti pakankamai argumentų, kad tai atneš naudą. 

Geltonoji kepuraitė gali būti susijusi ir su praeitimi. Pavyz- 
džiui, mes galime norėti sužinoti, kokia buvo nauda iš tam tikros 
situacijos, kuri įvyko prieš daug metų, o gal tik praeitą savaitę. 

Geltonosios kepuraitės naudojimas
Geltonosios kepuraitės panaudojimo sritys gali būti suskirs- 

tytos į keturias šiek tiek persidengiančias sritis:

Teigiamos pusės;•	
Nauda;•	
Priežastys, dėl kurių idėjos įgyvendinimas bus sėkmingas;•	
Tikėtinumas.•	

Toliau pateikiamas detalesnis kiekvienos srities aprašymas.

Teigiamos pusės
Su geltonąja kepuraite mes mąstome apie teigiamas idėjos 

ar situacijos puses. Teigiamos projekto pusės gali būti įvardintos 
kaip „stipriosios pusės”.

Ne visada gali pakakti teigiamų pusių, kad užtikrintume, jog 
kažkas pavyks, ar įrodytume, jog tai geras pasirinkimas. Saky-
kime, matome nuostabiai žalią mašiną ir pagalvojame, kad jos 
spalva yra teigiama mašinos pusė. Tačiau mašinos viduje ankšta, 
ir ji sunaudoja daug degalų. Staiga žalia spalva praranda vertę. 

18



Svarbu gebėti pasirinkti gerąsias puses, net jeigu jų nėra daug 
arba yra daug daugiau neigiamų ir pavojingų dalykų. Jeigu ge- 
rosios pusės yra pakankamai vertingos, mes galime nuspręsti, 
kad bus vertinga įveikti sunkumus arba rizikuoti pavojingoje 
situacijoje ir įgyvendinti idėją.

Nauda
Užsidėję geltonąją kepuraitę mes sąmoningai stengiamės 

pamatyti naudą – taip kaip alkana voverė stengiasi susimedžioti 
maisto ar ožys akmenuotoje kalno pusėje praleidžia visą dieną 
ieškodamas žolės, kad paėstų. Šios pastangos yra svarbios, nes 
nauda ne visada akivaizdi. 

Stengdamiesi ją pamatyti, galite atrasti tai, ko niekas dar 
nepastebėjo. Šio tipo mąstymas dažnai buvo sėkmės, šlovės 
pagrindas.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, iš kur ta nauda kyla ir kokia 
yra jos prigimtis. Ar nauda atsiranda dėl tam tikrų aplinkybių, 
kurių mes nekontroliuojame – pavyzdžiui, nežinomas gerada- 
rys padovanoja bibliotekai pinigų nupirkti daugiau knygų? Ar 
nauda bus ilgalaikė? Nauda gali priklausyti nuo aplinkybių, ku-
rios greitu laiku pasikeis. Bet net jei nauda būtų trumpalaikė,  
mes vis tiek galime ją vertinti.

Kitas svarbus klausimas, kam šios idėjos įgyvendinimas bus  
naudingas? Natūralu, kad žmogui, pasiūliusiam idėją, jos įgy- 
vendinimas bus naudingas. Mokslininkas gali mėgautis tuo, jog 
išvystė naują teoriją ir gali tapti vienu iš pelno už idėjos naujam 
išradimui patentavimą dalininku. Politikas pasiūlo naują įstaty- 
mą. Tai turi būti naudinga tiems, kurie eis balsuoti už tą politiką. 
Politikas taip pat gauna naudą – išaugęs prestižas ir didesnis pro-
centas balsuotojų už jį. 

Be to, kad tai bus naudinga idėjos iniciatoriui ir tam, kuriam 
idėja pateikiama, naudą dar gali gauti ir trečiosios šalys. Spren-
dimas mieste pastatyti naują mokyklą bus naudingas ne tik ją 
lankysiantiems mokiniams ir joje dirbsiantiems mokytojams, 
bet ir statybų industrijai, nes sukurs naujų darbo vietų staty-
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bininkams. O naujos mokyklos pastatymas gali motyvuoti šei- 
mas persikraustyti į naująją miesto dalį ir taip pagerinti nekilno-
jamojo turto rinką. Tad naudinga pažvelgti ne tik į planuojamą 
naudą, bet ir tą, kuri atsiranda sąmoningai jos nesiekiant. 

Naudos rūšys
Yra daug įvairių naudos rūšių, tad svarbu nuolat jas peržvelgti. 

Tada jūs būsite atidesnis galimai naudai.

Paprastumas
Idėja gali kažką supaprastinti, kaip, pavyzdžiui, paprastesnė 

hipotezė arba paprastesnis būdas išspręsti matematinę proble- 
mą. Apskritai, jeigu kažkas gali būti padaryta paprasčiau, tai 
mums bus naudinga, nes pareikalaus mažiau pastangų, būsime 
efektyvesni ir padarysime mažiau klaidų.

Veiksmingumas
Kai kurios idėjos mums naudingos tuo, kad gali padėti pasiek-

ti mūsų tikslus veiksmingesniu būdu. Rezultatas, kurį gauname, 
daug kokybiškesnis.

Efektyvumas
Idėja, kuri pagerina rezultatą nepadidindama indėlio ar teikia 

tokį patį rezultatą su mažesniu indėliu, yra naudinga. 

Priimtinumas
Naudinga, jeigu vieną idėją priims daugiau žmonių nei kitą. 

Jei daugiau žmonių priims idėją, tai bus išvengta bereikalingų 
įtikinėjimų.

Galimybė
Jeigu idėja padės mums atsidurti pozicijoje su daugiau ga- 

limybių, tai bus naudinga.

Mažesnės išlaidos
Naudinga, jeigu, įgyvendinę idėją, išleidžiame mažiau pinigų, 

sunaudojame mažiau laiko ir energijos bei išvengiame daugelio 
kivirčų.
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Mažesnė rizika
Naudinga, jeigu nauja idėja sumažina pavojų ir neaiškumus.

Padidinama vertė
Jeigu idėja sustiprina esamas vertybes (saugiau, taikiau, ge- 

resnė sveikata) ar pasiūlo kažką naujo, ką mes vertiname (nauji 
draugai, nauji pomėgiai), tuomet idėja yra vertinga.

Taigi yra nemažai įvairios naudos tipų, kurių mes ir ieškome  
su geltonąja kepuraite.

Priežastys, dėl kurių idėjos įgyvendinimas bus sėkmingas
Tai atsakymas į juodosios kepuraitės kritiškumą: „Ar tai veiks?” 

Geltonoji kepuraitė visada turi pateikti visas logines priežastis, 
kodėl tikimasi, kad kažkas veiks. Tai veiks, nes... Šios priežastys 
gali būti paremtos:

Informacija
„Statistika rodo, kad vidutinis amžius yra...”

Fizikos principais
Chemija, gamta... „Jeigu jį perlenksime čia, jis bus stipresnis.”

Patirtimi
Nesvarbu, apie kieno kainų didėjimą prabylama, žmonės, apie 

tai tik sužinoję, visada suskubs pirkti daugiau.

Aiškia logika
„Jeigu šia investicija bus pasidalinta, kiekvienas asmuo mokės 

mažiau.”

Geltonosios kepuraitės mąstytojas turi būti pasiruošęs atrem- 
ti juodosios kepuraitės mąstytojo prieštaravimus. Tam tikri skir-
tumai, paremti skirtinga patirtimi ar informacija, gali išlikti, bet į 
prieštaravimus turi būti atsakyta. 

Kaip pamatysime vėliau, yra didelis skirtumas tarp žalios ir 
geltonos kepuraičių mąstymo. Žalioji kepuraitė teikia pasiūlymus 
ir atveria galimybes. Ir yra tik nedidelė užuomina, kad tai gali  

21

Kepuraičių aprašai



Edward de Bono MĄSTYMO PAMOKOS

veikti (kartais net to nėra). Žaliosios kepuraitės tikslas – pateikti 
idėjų ar kažką pasiūlyti. Geltonoji kepuraitė tuomet pabando 
parodyti, kaip kiekvienas iš pateiktų pasiūlymų gali veikti. Šis 
geltonosios kepuraitės aspektas iškelia konstruktyvumą virš tei-
simo.

Tikėtinumas 
Sunku būti tikram dėl ateities. Sunku įrodyti, kad bandymas 

veiks arba kad pasiūlytas sprendimas tikrai išspręs problemą. 
Nepaisydami to, verslininkai turi imtis iniciatyvos, o žmonės 
turi priimti sprendimus dėl iškilusių problemų. Negalime laukti 
užtikrintumo, kai gyvenime nesame tikri dėl ateities.

Kartais mes galime būti pagrįstai tikri dėl idėjos ir galime 
diskutuoti apie ją „kodėl tai veiks” aspektu. Būna ir taip, kad 
mes nesame tikri. Tuomet galime kalbėti apie tai, kiek tikėtina, 
jog idėja gali veikti. Geltonosios kepuraitės mąstymas labai su- 
sijęs su aukštu tikėtinumo laipsniu – tikriausiai daugiau nei 70 
procentų. Mažesnis tikėtinumo laipsnis gali būti lydimas žalio- 
sios kepuraitės, kuri labiau susijusi su galimybėmis.

Geltonoji kepuraitė taip pat bando pateikti tikėtinumo pa- 
grindą per atsakymus į šiuos klausimus: „Kokiais įrodymais re- 
miamasi?” „Kokius raktus turime?” „Kokios yra tendencijos?”  
„Kokios yra konkuruojančios galimybės?”

Tikėdamiesi mes labai rizikuojame, nes nežinome, ar tai, 
ką planavome ir ko norėjome, pavyks taip, kaip numatyta pla- 
nuose. Gali būti netgi įtrauktas pavojus, žala, netektis ar nuo- 
stoliai. Jeigu ši „žalos rizika” menka arba jos visai nėra, galime 
nuspręsti su projektu eiti tolyn, net jeigu sėkmės tikimybė yra 
mažesnė, nei įprasta. Jeigu „žalos rizika” didelė, tada galime no- 
rėti daug didesnės sėkmės tikimybės.
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Kada naudojama geltonoji kepuraitė
Trys pagrindiniai geltonosios kepuraitės naudojimo tikslai:

(Į)vertinti vertę;•	
Nustatyti naudą;•	
Padaryti, kad kas nors suveiktų.•	

Pirma, mes galime panaudoti geltonąją kepuraitę kaip ver-
tinimo įrankį ir tuomet tęsti su juodąja kepuraite. Vertinimas su 
geltonąja kepuraite apima teigiamųjų pusių sąrašo sudarymą 
ir pasiūlymo ar idėjos naudingumo nustatymą. Tuomet juodoji 
kepuraitė nagrinėja silpnąsias puses, sunkumus ir pavojus. Šis 
geltonosios kepuraitės naudojimo būdas yra viena vertinimo 
pusė.

Antra, geltonoji kepuraitė gali būti naudojama sąmoningam 
naudos ar stiprybių ieškojimui idėjose, kurios buvo priimtos kaip 
neįgyvendinamos, nepatrauklios ar netgi nešančios nesėkmę. 
Šis kepuraitės panaudojimo būdas netaps vertinimo dalimi. Vis 
dėlto rezultatas gali būti naudingas: atmestos idėjos grįš į dis-
kusijas kaip potencialios.

Trečia, geltonoji kepuraitė gali būti panaudota stengian-
tis, kad kažkas pradėtų veikti. Tai konstruktyvusis geltonosios 
kepuraitės panaudojimo aspektas. Pavyzdžiui, žaliajai kepuraitei 
pateikus galimybes, geltonoji kepuraitė gali pabandyti pateikti 
joms tvirtą pagrindą. Tai aktyvus procesas, ne tik vertinimas.  
Konstruktyvus geltonosios kepuraitės naudojimas taip pat siekia 
didinti sėkmingo idėjos ar pasiūlymo įgyvendinimo tikimybę.

Piktnaudžiavimas
Kartais žmogus gali būti per daug optimistiškas. Įmanoma 

galvoti, kad kažkas veiks tik dėl to, kad tu nori, jog tai veiktų. Arba 
galima per daug tikėtis sėkmės. Kitas suabsoliutintas geltono-
sios kepuraitės naudojimo būdas yra susikoncentruoti tik ties 
geltonąja kepuraite ir visiškai ignoruoti vertingą juodosios ke- 
puraitės indėlį.
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Geltonosios kepuraitės apibendrinimas
Raktiniai žodžiai, apibūdinantys geltonosios kepuraitės nau- 

dojimą, yra „teigiamos pusės”, „nauda”, „veiksmingumas” ir „ti- 
kėtinumas”. Geltonosios kepuraitės klausimai: „Kas čia gero?”  
arba „Kokia iš to nauda?”

Baltoji kepuraitė
Baltoji kepuraitė yra skirta informacijai gauti. Įsivaizduokite 

baltą popieriaus lapą, ataskaitą, laikraštį ar kitą spausdintą 
medžiagą. Baltoji kepuraitė skirta neutraliai, objektyviai infor-
macijai gauti. Tai ne pasiūlymai, idėjos ar argumentai, tai ne jaus-
mai, tai tiesiog informacija. 

Mąstymas nepakeičia informacijos. Jeigu mums reikia suži- 
noti skrydžių tarp Londono ir Vilniaus laiką, mes pasižiūrime į 
tvarkaraštį. Galvojimas apie tai mums nepadės. Jeigu apie kažką 
turėtume tikslią informaciją, tuomet mums nereikėtų mąstyti.

Dėvint baltąją kepuraitę mums reikia stengtis:

Atkreipti dėmesį į mums prieinamą informaciją – „Kokią •	
informaciją mes turime?”
Padidinti informacijos kiekį –  „Kokios informacijos mums •	
dar reikia?”

Tai yra pagrindinės baltosios kepuraitės mąstymo dalys. Jos 
turi būti laikomos mąstymo dalimis, o ne būti atskirtos nuo 
mąstymo.

Mokykla dažnai rūpinasi tik reaktyviu mąstymu: mokiniui 
pateikiama medžiaga ir paprašoma į ją reaguoti. Realiame gy- 
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venime mąstymas dažniausiai yra proaktyvus. Tai reiškia, kad in-
formacija nėra „padedama” mums prieš akis, bet mes patys tu-
rime eiti ir ją susirinkti. 

Baltoji kepuraitė suteikia mąstytojui galimybę susikoncen-
truoti tiesiogiai ir išskirtinai tik ties informacija. Baltoji kepuraitė 
taip pat leidžia paprašyti, kad kitas žmogus ar grupė susitelktų 
ties tam tikra informacija: „Nekreipkime dėmesio į argumentus. 
Ką mes apie tai žinome?” „Užsidėkime baltąją kepuraitę ir pagal-
vokime.”

Vis dėlto baltosios kepuraitės mąstymas nėra tikrai faktų, pa- 
imtų iš knygų, pateikimas. „Iš kur mes žinome šią informaciją?” 
„Ar ji vertinga?”  „Ko dar mums reikia?” Čia taip pat yra įtrauktas  
ir mąstymas.

Įprastai mąstydami mes visą laiką naudojame informaciją, 
mums nereikia užsidėti baltosios kepuraitės, kad kasdieniame 
mąstyme panaudotume informaciją. Baltosios kepuraitės tikslas 
– tiesiogiai atkreipti dėmesį į informaciją. Baltoji kepuraitė taip 
pat mums suteikia galimybę aiškiai pamatyti, kokios informaci- 
jos mus reikia, bet jos mes dar neturime.

Baltosios kepuraitės naudojimas
Pagrindiniai baltosios kepuraitės panaudojimo tikslai gali būti 

apibrėžti trimis klausimais:

„Kokią informaciją mes turime?”•	
„Kokios informacijos mums reikia?” •	
„Kaip gausime tą informaciją, kurios mums reikia?”•	

Įsivaizduokime, kad esame tyrinėtojai, dėvintys baltąją kepu- 
raitę tam, kad sudarytume „minčių žemėlapį”. Mes užpildome sri-
tis, kurias jau žinome, ir nustatome tas, kuriose mums dar reikia 
informacijos. 

Informacija, kurią turime
Pradedant naudoti baltąją kepuraitę visada labai gerai yra 

pasižymėti visą turimą formalią ir neformalią informaciją: kokią 
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informaciją turime? Taip turėsime visos informacijos rinkinį. 
Ataskaitos, statistika, faktai – tai tik keletas formalios informa- 
cijos pavyzdžių. Neformali informacija dažniausiai pateikiama iš 
asmeninės patirties: „Bilas man pasakė, kad jis nemėgsta keliau-
ti.”

Savo pačių jausmų apibūdinimas yra mąstymas raudonąja 
kepuraite. Tačiau kitų jausmų pristatymas yra mąstymas baltąja 
kepuraite. Taip asmuo praneša, ką jis žino, o ne pateikia savo jaus-
mus arba nuomonę apie Bilo pomėgius.

Žiūrėdami į informaciją, kurią turime, galėtume savęs pa- 
klausti:

Kas čia yra naudingo?•	
Kas čia svarbiausia?•	
Ar tai yra patikima?•	

Pradžioje nėra lengva įvertinti, kiek naudinga ir svarbi mums 
yra informacija. Jeigu įvykiai pakrypsta tam tikra linkme ar at-
siranda naujų galimybių, gali kilti poreikis vėl peržvelgti turėtą 
informaciją. Nauji įvykiai ir žinios gali pakeisti informacijos 
naudingumą ir svarbą. Tad ankstyvasis informacijos vertinimas 
yra tik pirminis. Turime turėti galimybę vėl prieiti prie informa- 
cijos, jei jos svarba ar vertė pasikeistų. Kitu atveju mes papras- 
čiausiai turėsime stiprinti idėjas, nuo kurių pradėjome.

Rinkdami informaciją kažkuriuo momentu galime norėti pa-
tikrinti jos pagrįstumą. Jeigu informacija nėra teisinga arba yra 
netiksli, ji neturėtų būti naudojama. Todėl rinkdami informaci- 
ją mes visada turime savęs klausti, ar ji yra teisinga ir ar ji mūsų 
neklaidina.

Tikrinti informacijos pagrįstumą yra labai svarbu. Vis dėlto tai 
reikėtų daryti naudojantis juodąja kepuraite. Prisiminkime jos 
paskirtį: tikrinti akivaizdumą, tikrinti logiškumą, tikrinti galimu- 
mą ir kt. Juodosios kepuraitės funkcijos nėra atliekamos per bal-
tosios kepuraitės mąstymą. 
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Tačiau yra trys dalykai, kuriuos galima padaryti:

Pasižymėkite abejonę ir vėliau prie jos sugrįžkite su juo- •	
dosios kepuraitės mąstymu.
Pasižymėkite informacijos nesutapimą ar abejonę, kad tai •	
taptų informacijos dalimi.
Užsirašykite originalią ir besiskiriančią informaciją, kad •	
turėtumėte abi versijas. Jeigu atsiras poreikis, abi versijos 
galės būti patikrintos.

Taip mąstymas baltąja kepuraite tęsis. Jeigu proceso metu 
baltoji ir juodoji kepuraitės susipina labai dažnai, procesas tam-
pa keblus. Tad tęskite, kurdami „minčių žemėlapį”, tačiau klaustu- 
kais pasižymėkite vietas, prie kurių vėliau norėtumėte sugrįžti.

Informacija, kurios mums reikia
Kiniečių ir japonų raštuose tarpas yra labai svarbus ženklas. 

Taip ir su baltąja kepuraite: mes turime susikoncentruoti į in- 
formaciją, kurios neturime. Mes turime žinoti, kad yra informaci-
jos trūkumas, ir tą trūkumą apsibrėžti. Ko čia trūksta?

Spraga nėra tas pats, kas poreikis. Pavyzdžiui, metinių bylų se- 
rijoje gali trūkti kai kurių metų bylų. Tai būtų informacijos spra- 
ga. Gali būti taip, kad tos informacijos mums visai nereikia. Vis 
dėlto, turime turėti įprotį pasižymėti informacijos spragas. Kal- 
bėdami apie poreikį, mes aiškiai suprantame, kad mums reikia 
informacijos ir kad jos čia nėra: mums nepakanka informacijos 
sprendimui priimti. Mums reikia sužinoti, kiek kainuotų planas B.

Pradžioje nėra lengva įvertinti informacijos poreikį, kaip ir jos 
svarbą bei vertę. Tiesą sakant, mes tai galime įvertinti tik bendrai 
paėmę: prieš pradedant apie tai mąstyti, mums reikia žinoti tai, 
tai ir tai…

Pastarasis sakinys dažniausiai naudojamas informacijos po- 
reikio apsibrėžimui. Baltosios kepuraitės mąstymas labai dažnai 
pasitelkiamas klasikiniuose detektyvuose. Puikus detektyvas at- 
randa lemiamą informacijos dalelę, kuri padeda išaiškinti visą 
bylą. Tuo pačiu būdu, plečiantis mūsų mąstymui apie situaciją, 
mes nuolat išbandome turimą informaciją naujomis idėjomis. 

27

Kepuraičių aprašai



Edward de Bono MĄSTYMO PAMOKOS

Taip tikrindami pastebime informacijos poreikį, kurio anksčiau 
nebuvo. Staiga tampa labai svarbu kažką (su)žinoti. 

Šis informacijos poreikis visada turėtų būti apibrėžtas kaip 
galima detaliau, net jeigu poreikis yra nespecifinis. Yra du por-
eikio tipai:

Mums reikia daugiau bendros informacijos apie tam tikrą •	
sritį: „Mums reikia daugiau informacijos apie delfinus”.
Mums reikia kažką patikrinti detaliai: „Kiek yra delfinų rū- •	
šių?” „Ar tiesa, kad delfinai niekada nemiega?” Mes arba ieš- 
kome atsakymo, arba norime patikrinti, ar kažkas yra tiesa. 

Kaip gauti reikalingos informacijos?
Nustatę, kokios informacijos mums reikia, ruošiamės jos pa- 

ieškoms. Iš esmės yra trys pagrindiniai būdai, kaip tai padaryti:

Klausiant;•	
Interpretuojant ir darant išvadas;•	
Konsultuojantis.•	

Klausinėjimas
Klausimai yra galinga jėga dėmesiui sutelkti ir informacijai 

gauti. Klausimų parinkimas ir jų formulavimas yra pagrindinis tar-
dytojo įgūdis. Šie įgūdžiai taip pat reikalingi baltajai kepuraitei.

Du pagrindiniai klausimų tipai, padedantys mums dėvėti bal- 
tąją kepuraitę, yra „žvejojantys“ arba „šaudantys“ klausimai.

„Žvejojantys“ (kitaip tariant, atviri) klausimai naudojami, kai  
mums reikia daugiau informacijos. Mes žvejojame, žemyn nu- 
leidę masalą, bet nežinome, ką pagausime: „Gal galėtumėte api- 
būdinti, kaip įvyko ši avarija?” „Ką dar žinote apie poną Joną?”

„Šaudantys“ (kitaip tariant, uždari) klausimai yra nukreipti į 
konkretų taikinį. Po šūvio tu sužinai, ar pataikei į taikinį, ar ne. 
Todėl šie klausimai yra gana detalūs: „Kiek jums metų?” „Kiek tai 
kainuoja?”

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad „šaudantys“ klausimai daž- 
nai reikalauja paprasto „taip” arba „ne” atsakymo: „Ar pirmadie- 
nio vakare buvote namuose?” „Ar ji pasirašė sutartį?”
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Interpretacija ir išvados
Interpretuodami ir darydami išvadas, bandome išgauti kažką 

daugiau iš informacijos, kurią jau turime priešais save. Šitai pa- 
našu į tai, ką daro detektyvai ir mokslininkai dedukcijos būdu: 
„Jeigu tai yra taip, tai irgi turėtų būti taip...” Pasitelkdami loginį 
procesą, mes judame nuo įrodymų ar raktinių detalių prie naujos 
informacijos, kuri buvo paslėpta mūsų jau turimoje informaci-
joje.

Išvados turėtų būti pagrįstos logine dedukcija, kai tuo tarpu 
interpretacija gali priklausyti nuo kiekvieno žmogaus nuomonės. 
Tam tikru momentu interpretacija gali pereiti į žaliosios kepu- 
raitės mąstymą, kuriuo mes pasiūlome galimas hipotezes ar pa- 
aiškinimus.

„Skaitymas tarp eilučių” taip pat yra interpretacija ir reikšmin- 
gų taškų pažymėjimas. Žymiojo Šerloko Holmso detektyve „Bas- 
kervilių šuo” faktas, kad šuo nesulojo, buvo raktinė užuomina. 
Panašiai gali būti svarbu, jeigu keturių žmonių susirinkime vie- 
nas iš jų visai neprakalbėtų. Arba naujo plastiko naudojimo in-
strukcijoje aprašytos visos panaudojimo galimybės, tačiau ne- 
paminėtas įprastinis jo panaudojimo būdas, tai gali būti reikš- 
mingas aplaidumas.

Interpretuodami ir darydami išvadas, mes galime gauti dau- 
giau informacijos iš tos, kurią jau turime. Tai yra įgūdis, ir pa- 
sipraktikavę galime tapti puikiais šio veiksmo ekspertais.

Konsultacijos
Buvo laikai, kai išsilavinęs žmogus galėjo žinoti viską, ką tik 

įmanoma buvo žinoti. Šiandien pasaulyje yra tiek daug infor-
macijos ir jos su kiekviena diena tik daugėja, kad vienam asme-
niui viską žinot tikrai neįmanoma. Mums visada svarbu žinoti 
pagrindinę informaciją, tačiau, be jos, labai svarbu žinoti bei 
mokėti gauti ir papildomą informaciją.

Nemažai švietėjų jau suprato, kad viena pagrindinių švietimo 
funkcijų tapo mokinių išmokymas kaip gauti informacijos. Tai 
vyksta ne tik universitetiniame lygyje, bet ir pradinio ir viduri- 
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nio ugdymo institucijose. Baltoji kepuraitė gali padėti ir tada, kai 
neturime informacijos prieš save ir negalime gauti informacijos 
klausdami, interpretuodami ar darydami išvadas, tada turime  
eiti konsultuotis. Štai keletas pagrindinių informacijos šaltinių:

Ekspertai – tai žmonės, kurie apie tam tikrą dalyką žino labai 
daug. Ekspertas gali mums pateikti reikiamą atsakymą arba re- 
komenduoti kitą ekspertą arba tinkamą informacijos šaltinį.

Spaudiniai ir videomedžiaga. Beveik apie kiekvieną sferą yra 
daugybė standartinių nuorodų ir žurnalų. Taip pat yra puikių 
filmų, video- ir audiokasečių, kuriose gausu turtingos informa- 
cijos. Daugelis šių informacijos šaltinių gali būti randami bib-
liotekose. Todėl žinojimas, kaip naudotis biblioteka, gali atverti 
daugelį durų. 

Kompiuterių duomenų bazės. Šiandien daug informacijos  
kaupiama kompiuteriuose, ir ji gali būti gaunama pateikiant  
užklausas prisijungus prie atitinkamo tinklo. Ateityje šis priė- 
jimas prie informacijos taps įvairiapusiškesnis, vertingesnis ir 
patogesnis.

Kada naudojama baltoji kepuraitė?
Du pagrindiniai baltosios kepuraitės panaudojimo būdai yra 

šie:

Mąstymo stimuliavimas;•	
Mąstymo tikrinimas.•	

Daugelio mąstymo reikalaujančių užduočių pradžioje, kad ga- 
lėtume pradėti, mums reikia informacijos. Vėliau ši informacija 
mums padės vystyti idėjas – žaliosios kepuraitės mąstymas.  
Kiekviename savo mąstymo etape mes galime sugrįžti prie pra- 
dinės informacijos ir paskatinti tolimesnes idėjas. Taip, kaip  
mokslininkas, kuris naudoja savo eksperimento rezultatus hipo- 
tezės formulavimui. Pradėti mąstyti mums reikia nuo turimos  
informacijos. Be informacijos nebūtų ir mąstymo.

Turėdami idėjas, mes vis dėlto turime pažiūrėti, ar jos bus 
veiksmingos esamoje situacijoje. Tad mes sugrįžtame prie turi-
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mos informacijos. Pavyzdžiui, verslininkai atliktų rinkos tyrimą, 
norėdami sužinoti, ar naujam produktui bus rinka. Archeologas, 
kuris suformulavo hipotezę apie civilizaciją X, tyrinės informaci-
jos šaltinius, ieškodamas įrodymų, kurie patvirtintų jo teoriją. 
Skirtumas tarp „šiaip sau” ir praktinės idėjos yra tas, jog prakti- 
nė idėja atitinka turimą informaciją, o „šiaip sau” idėja – ne.

Piktnaudžiavimas
Per didelis baltosios kepuraitės naudojimas gali atrodyti ne- 

įmanomas. Kaip galėtume turėti per daug informacijos? Vis dėlto 
būna situacijų, kai žmonės atsisako mąstyti. Jie tik klaus ir klaus, 
kad gautų daugiau informacijos, tikėdamiesi, kad ta informacija 
pagalvos už juos. Žinoma, tai ne visada praktiška. Pavyzdžiui, gy-
dytojui gali reikėti skubiai veikti įtariant meningitą. Nėra praktiš- 
ka laukti testų rezultatų, nes gali būti per vėlu išsaugoti pacientą. 
Kitas pavyzdys – verslininkas gali skubėti įgyvendinti idėją, nes, 
jeigu jis arba ji lauktų, kol visa informacija bus akivaizdi, tuomet 
ji gali tapti akivaizdi ir konkurentams. Kartais gali prireikti baltą- 
ją kepuraitę pasidėti į šalį.

Baltosios kepuraitės apibendrinimas
Keletas pagrindinių žodžių svarstant apie baltosios kepurai- 

tės naudojimą: „informacija”, „spragos”, „poreikis”, „klausimai”,  
„interpretacijos ir išvados”. Du pagrindiniai baltosios kepuraitės 
naudojimo tikslai yra stimuliuoti mąstymą ir jį tikrinti. Trys pa- 
grindiniai klausimai baltos kepuraitės naudojimui:

„Kokią informaciją mes turime?”•	
„Kokios informacijos mums reikia?”•	
„Kaip gausime reikiamą informaciją?”•	
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Žalioji kepuraitė
Žalioji kepuraitė skirta kūrybiniam mąstymui. Į žodį „kūrybin- 

gas” galime pažvelgti dviem būdais. Pirmasis – kurti, gaminti, 
daryti tai, ko nėra. Antrasis – naujos, „šviežios” idėjos ir idėjos,  
kurios nebuvo panaudotos anksčiau. Žalioji kepuraitė apima 
šiuos abu aspektus.

Žalia spalva dažnai asocijuojasi su gamta ir augmenija. Žalia 
spalva gali simbolizuoti efektyvią energiją ir gausą. Pagalvokite 
apie ūglius, šakas ir alternatyvas. Juodosios ir geltonosios ke- 
puraičių nepakanka, nes jos yra skirtos „reaktyviam mąstymui”. 
Mes naudojame šias kepuraites reaguoti į kažką, kas mums prieš 
akis. Mes tai vertinam ir pateikiam apie tai savo nuomonę. Bet 
mums reikalingas kitas mąstymo tipas, kad galėtume generuoti 
idėjas. Mes negalime vertinti idėjos tol, kol jos niekas nepateikė.

Žaliąja kepuraite mes išreiškiame kūrybinį požiūrį. Tai reiškia 
judėjimą į priekį galimybių ir naujų idėjų link. Palyginkite tai su 
apibūdinimu, analize ir vertinimu. Visi šie procesai susiję su tuo, 
kas yra dabar, o ne su tuo, kas galėtų būti toliau. 

Žalioji kepuraitė taip pat susijusi su galimybėmis. Tuo metu, 
kai pateikiame idėją, ji yra tik galimybė. Vėliau mes plėtojame tą 
idėją ir tikriname pagal turimą savo informaciją ir išsikeltus tiks- 
lus. O pasitelkę geltonąją ir juodąją kepuraites, mes šią idėją su- 
stipriname. Galiausiai mes įvertiname idėją ir palyginame ją su 
alternatyviomis idėjomis. Kuriantysis žaliosios kepuraitės etapas 
yra galimybių etapas. Tai pasiūlymų ir patarimų pakopa.
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Žaliosios kepuraitės situacijos
Yra daug mąstymo situacijų, reikalaujančių žaliosios kepu- 

raitės.

Veiksmas
Ką darome, kai susiduriame su problema arba imamės už- 

duoties? Naudodamiesi žaliąja kepuraite mes galime pasidaryti 
sąrašą alternatyvių sprendimų ar alternatyvių veiksmų planą. 
Mes tai galime padaryti analizuodami problemą arba žvelgda- 
mi į panašias problemas. Arba galime pabandyti pagalvoti kū- 
rybiškai.

Aiškinimas
Kažkas atsitiko. Sudėjus žmonių elgesį situacijoje ir mokslines 

išvadas, koks galėtų būti paaiškinimas? Mąstydami su žaliąja 
kepuraite mes pateikiame galimus paaiškinimus ir hipotezes. 
Vėliau mes siekiame tai patikrinti. Galiausiai paaiškinimo tikslas 
yra leisti mums judėti į priekį. Mes bandome paaiškinti ligą, kad 
žinotume, kaip ją gydyti, kaip elgtis susirgus ir kaip užkirsti jai 
kelią. Jeigu galėsime paaiškinti, kas motyvuoja mokinius moky-
tis, žinosime, kaip geriau juos mokyti.

Numatymas
Nėra lengva būti užtikrintam dėl ateities. Todėl turime įsi- 

vaizduoti galimybes. Galime panaudoti žaliosios kepuraitės mąs- 
tymą, kad sukurtume alternatyvius scenarijus ar būsimą pasau-
lio, bendruomenės, šeimos ar savo padėtį.

Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį arba, kitaip sakant, pa- 
sekmes. Mums reikia įžvelgti tas galimas pasekmes prieš prii- 
mant sprendimą veikti. Šiame etape juodoji kepuraitė persiden-
gia su žaliąja. Įsivaizduojami galimi pavojai ir sunkumai.

Projektavimas
Projektuodami išradimą, mes sukuriame kažką naujo, kas ati- 

tiktų poreikį. Naudodami žaliąją kepuraitę mes pateikiame gali-
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mus projektus ir toliau juos analizuojame pagal estetiką, kainą, 
funkciją ir gaminimo paprastumą. Dizaineriai retai turi tik vieną 
projekto įgyvendinimo galimybę, planą. Didelis galimybių kiekis 
dažnai siejamas su hipoteze, spėliojimu, provokacija ir lateraliniu 
mąstymu – visa tai yra žaliosios kepuraitės esmė.

Dėvėdami žaliąją kepuraitę mes naudojame tokius žodžius, 
kaip „galbūt”, „gal”, „jeigu” ir „galimybė”. Visi šie žodžiai nurodo 
galimybę ir netikrumą. Mes „peršokame” informaciją ir patei- 
kiame galimą idėją. Naudojant naują idėją protas gali pažvelgti  
į situaciją nauju būdu.

Poreikis „peršokti į priekį” yra labai svarbus. Mes galime maty- 
ti tik tai, kas yra paruošta pamatymui. Taip yra dėl to, kad mūsų 
protas veikia kaip pati save organizuojanti informacijos sistema. 
Yra trys būdai, kaip galima pajudėti nuo esamos informacijos: 
formuluojant hipotezes, spėliojant ir pateikiant provokuojančius 
teiginius.

Hipotezė turėtų būti labiausiai pagrįstas paaiškinimas. Moks- 
lininkas dėvi žaliąją kepuraitę tam, kad suformuotų hipotezę. 
Tada, atliekant eksperimentus, ši hipotezė yra tikrinama, ban-
doma įrodyti, kad ji yra klaidinga. Kuo labiau mokslininkui ir jo 
kolegoms nesiseka neigti hipotezės, tuo stipresnė ji tampa. 

Spėliojimas yra mažiau pagrįstas, negu hipotezė. Jis labiau 
susijęs su bandymu atspėti:

„Kas būtų jeigu į tai pažiūrėtume šiuo būdu...”•	
„O jeigu įtaką padarė triukšmas, o ne karštis...?”•	
„Sakykime, kad žudikas nepabėgo, nors visi taip mano.”•	
„Sakykime, jis arba ji vis dar kažkur šalia...?”•	

Provokacija yra dar mažiau pagrįsta, nei spėliojimas. Provoka-
cija padeda mums nustumti mintis nuo įprasto mąstymo būdo. 
Mes naudojame specialų terminą PO, kas yra provokuojanti  
operacija. Provokaciją galime pateikti taip: „PO: mašinų ratai 
turėtų būti kvadratiniai.”

Provokacija nereikalauja pagrįstumo. PO teiginys gali būti 
visiška beprasmybė.
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Terminą „lateralinis mąstymas” 1967-ais metais sugalvojo  
E. de Bono, kad apibūdintų mąstymą, kuris nukreipia mintis  
skersai suvokimo šablonų, kuriuos sukūrė mūsų smegenys, kaip 
saviorganizuojanti sistema. Yra nemažai konkrečių lateralinio 
mąstymo įrankių, kurie gali būti sąmoningai panaudoti naujų 
minčių generavimui.

Vienas labai paprastas metodas yra atsitiktinio žodžio nau-
dojimas. Mes paprasčiausiai paimame bet kokį žodį, geriau 
daiktavardį, ir sugretiname su dalyku, kuriam reikalinga nauja 
idėja. Pavyzdžiui, mes galime sakyti: „mokymasis PO varlė”, kad 
atrastume naujų idėjų, kaip išmokyti mokinius geresnių moky-
mosi įpročių. Nuo šio sugretinimo mums kyla idėja panaudoti 
skyrelių antraštes, kad mokiniai skaitydami galėtų lengviau šo- 
kinėti nuo vienos teksto dalies prie kitos. Aišku, yra ir kitų ga- 
limybių. 

Pavartoti atsitiktinį žodį yra labai paprasta. Procesas yra veiks- 
mingas dėl to, kad atsitiktinis žodis leidžia įvesti naują atspirties 
tašką mūsų mąstyme ir taip padidina naujų mąstymo modelių 
atvėrimo galimybę. Jeigu lateralinio mąstymo technikos yra 
žinomos ir prieinamos, jos gali būti panaudotos kaip žaliosios 
kepuraitės mąstymas. Tačiau šios technikos nėra pačios svar- 
biausios, kadangi žalioji kepuraitė apima visas technikas ir visus 
kūrybingumo aspektus. 

Kada naudojama žalioji kepuraitė
Žaliosios kepuraitės mąstymas nėra susijęs vien tik su nau-

jomis idėjomis. Jeigu problemai spręsti kažkas pateikia labai 
seną idėją, tai vis tiek vadinama žaliosios kepuraitės mąstymu. 
Pagrindinis žaliosios kepuraitės tikslas yra kurti, stimuliuoti ir  
provokuoti mąstymą. Naujų idėjų radimas yra tik viena iš pa- 
žangos priemonių.

Kepuraičių aprašai
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Peržvelgsime keturias pagrindines žaliosios kepuraitės funkci-
jas:

Reakcijos į idėjas generavimas;•	
Pradinių idėjų generavimas;•	
Tolimesnių ir patobulintų idėjų teikimas;•	
Naujų idėjų atradimas.•	

Reakcijos į idėjas generavimas
Kai idėja pristatyta, žaliąją kepuraitę mes galime naudoti ak-

tyviai reaguodami į idėją. Mes galime klausti: „Kas šioje idėjoje 
yra įdomaus?” Žodis „įdomu” nurodo kūrybinį tyrinėjimą, kad  
pamatytume, ką mums ši idėja siūlo ar kur ji mus nuves. Pa- 
teiktą idėją mes naudojame kaip atskaitos tašką kūrybiniam 
tyrinėjimui. 

Taip pat mes galime žaliąją kepuraitę panaudoti pristatytos 
idėjos koregavimui ir tobulinimui. Tai galime padaryti dar prieš 
juodosios kepuraitės mastymo pateiktas silpnąsias puses: „Tai 
puiki idėja, bet būtų dar geriau, jei leistume patiems žmonėms 
pasirinkti apdovanojimą.”

Pradinių idėjų generavimas
Kartais individualiai, o kartais ir su visa grupe mums reikia 

apie kažką pagalvoti. Pirmiausia užsidedame baltąją kepuraitę 
ir surenkame informaciją. Kas tada? Mums reikia nuo kažko 
pradėti. Kartais pirmoji idėja kyla labai lengvai, ji tarsi visiškai 
akivaizdi ir paprasta. Kartais pateikti bent vieną idėją yra labai 
sunku. Nereikia, kad pirmoji idėja būtų įrodyta ar tai būtų kažkas 
tikra. Tai tiesiog galimybės. Tokios idėjos vėliau yra patikrinamos 
pagal turimą informaciją ir toliau vystomos užsidėjus juodąją ir 
geltonąją kepuraites. 

Teikti tolimesnes ir geresnes idėjas
Kartais mes turime idėjų, tačiau jos neatitinka mūsų lūkesčių. 

Gali būti sunku pasirinkti tarp akivaizdžių alternatyvų, nes nė  
viena neatrodo pakankamai gera ir vertinga. Tad vietoj to, kad  
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toliau stengtumėmės „judėti” su tomis idėjomis, užsidėję žalią- 
ją kepuraitę stengiamės pažiūrėti, ar yra tolimesnių idėjų ir al- 
ternatyvų. Gali būti taip, kad niekada jų nerasime, tačiau čia svar-
biausia pastanga: „Atrodo, kad įklimpom. Užsidėkime žaliąsias 
kepuraites ir pabandykime paieškoti naujo požiūrio.”

Net tada, kai nėra realaus poreikio ieškoti kitų alternatyvų, 
geras mąstymo įprotis yra sutelkti pastangas naujo požiūrio pa- 
ieškai. Gana dažnai pateikta idėja mums gali pasirodyti visiškai 
tinkama, tačiau šiek tiek pasistengę pamąstyti galime atrasti 
daug geresnę idėją. Nėra jokios priežasties manyti, kad pirmoji 
mums tinkanti idėja ir yra geriausias problemos sprendimas. 

Naujų idėjų paieška
Gyvenime yra tokių momentų, kai mums tikrai labai reikia 

naujų idėjų. Priežastys gali būti konkurencinis pranašumas, 
mums reikia naujo produkto, norime pradėti naują verslą. Tai gali 
būti dėl to, kad senasis būdas paprasčiausiai nebeveikia. Bet ku-
riuo atveju mes nukreipiame savo mąstymą į naujų idėjų paiešką. 
Tai procesas, kuriame galime naudoti sąmoningus lateralinio 
mąstymo įrankius – tokius, kaip atsitiktinis žodis.

Piktnaudžiavimas
Kūrybiškumo ir žaliosios kepuraitės kartais gali būti ir per 

daug. Vienas iš pavyzdžių yra visiškas tradicinių idėjų ignoravi- 
mas ir tik naujų ir egzotiškų idėjų paieška. Noras dirbti tik ga- 
limybių lygmenyje ir nenoras sugrįžti į praktinę realybę taip pat 
yra piktnaudžiavimas žaliąja kepuraite.

Piktnaudžiavimo situacija susidaro ir tada, kai toliau ieškoma 
idėjų, neatsižvelgiant į skubaus veiksmo poreikį. Dar vienas pa- 
vyzdys yra laukti stebuklingos naujos idėjos.

Žalioji kepuraitė, kaip ir visos kitos kepuraitės, turi savo vaid- 
menį, savo vietą ir savo panaudojimo tikslą. Apskritai, mums dar 
toli nuo pakankamo žaliosios kepuraitės naudojimo, palyginus 
su per daug naudojamu juodosios kepuraitės mąstymu. 

Kepuraičių aprašai
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Žaliosios kepuraitės apibendrinimas
Raktiniai žodžiai, susiję su žaliąja kepuraite: „kūrybiškas”, „ku-

riantis”, „galimybės” ir „alternatyvos”. Žalioji kepuraitė mums gali 
padėti tuomet, kai reikia veikti, pateikti paaiškinimą, numatyti 
rezultatą ar suprojektuoti kažką naujo atsiradusiam poreikiui  
patenkinti. Trys žaliosios kepuraitės procesai yra hipotezių kė- 
limas, spėliojimas ir lateralinis mąstymas. Žaliąją kepuraitę mes 
naudojame norėdami aktyviai reaguoti į idėjas, pateikti naujų ir 
tolimesnių idėjų. Žaliosios kepuraitės klausimas: „Kokių idėjų tu-
rime?”

Raudonoji kepuraitė
Raudonąją kepuraitę užsidedame, kai norime išreikšti savo  

jausmus, emocijas, nuojautą ir intuiciją. Pagalvokite apie rau- 
doną liepsną. Pagalvokite apie džiaugsmą ir pyktį, šilumą ir 
pasitenkinimą. Raudonoji kepuraitė apima tiek intensyvius, tiek 
ir mažiau intensyvius, švelnius jausmus.

Įvardindamas savo jausmus, mąstytojas gali sakyti: „Štai ką aš 
jaučiu.” Pasiaiškinimai, paaiškinimai, loginis pagrįstumas čia ne- 
reikalingi. 

Raudonoji kepuraitė apima momentinius jausmus: „Štai ką  
aš jaučiu dabar.” Gali būti taip, kad po kelių minučių dėl papil- 
domos informacijos ar pasikeitusio suvokimo jausmai pasikeis. 

Jausmai, emocijos, nuojauta ir intuicija yra labai realūs, bet  
jie nėra pagrįsti įžiūrima logine dedukcija. Dažnai jie yra pagrįsti 
patirtimi ir tuo, kiek žmogus yra susijęs su tam tikru dalyku, 
panašiai kaip iš viso paveikslo mes atpažįstame draugo veidą. 
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Kartais net neįmanoma paaiškinti vienos ar kitos emocijos: 
„Jaučiu kažką stipraus dėl šio projekto įgyvendinimo, bet nega- 
liu pasakyti, kodėl.”

Jeigu mums neleidžia atskleisti savo jausmų, mes juos pa- 
prasčiausiai paslepiame kaip tam tikrą logiką ir sukuriame jiems  
racionalų paaiškinimą. Tada įsipareigojame tą racionalų paaiš- 
kinimą palaikyti. Raudonoji kepuraitė padeda apsisaugoti nuo 
tokios apgaulės. Jausmai yra svarbi sudedamoji mąstymo da-
lis. Išskyrus matematiką ir panašias „žaidimo sistemas”, didžioji 
mąstymo dalis įtraukia ir jausmus. Netgi objektyvus mokslinin-
kas jaus teorijos elegantiškumą, nujaus įrodymo neadekvatumą 
ar pareikš nuožmią emociją į varžovų darbą.

Mes negalime atidėti emocijų į šoną ir apsimesti, kad mąsty- 
mas visada turi būti objektyvus ir be jausmo. Be jausmų verty- 
bės neturėtų tiek jėgos, o be vertybių mąstymas būtų nežmo- 
niškas, žiaurus. Taip pat būtų neįmanoma pasirinkti.

Naudojant teisingai, jausmai yra tai, kas nusprendžia mūsų 
ir visos visuomenės mąstymo vertę. Vis dėlto netinkamu mo-
mentu išreiškiami jausmai mąstymą gali sugriauti. Stiprūs jaus-
mai mąstymo pradžioje – pavydas, baimė, pyktis – taip apriboja 
suvokimą, kad mąstymas gali būti nukreiptas tik tų jausmų pa- 
laikymui.

Raudonoji kepuraitė vertinga tuo, kad ji atpažįsta jausmus, 
emocijas, nuojautas ir intuiciją kaip pateisinamą mąstymo dalį  
ir kartu nuklijuoja nuo jų etiketes.

Raudonosios kepuraitės atspalviai
Jausmų spektras, kurį apima raudonoji kepuraitė, svyruoja 

nuo emocijų iki intuicijos.

Emocijos
Tai įprastos emocijos: džiaugsmas, pyktis, baimė, pavydas, 

gailestis. Veikiamas šių stiprių emocijų mūsų suvokimas pasi-
renka tik tai, kas palaiko emociją. Pavydus žmogus matys pavy- 
do priežastis. Piktas žmogus matys priežastis pykti. 

Kepuraičių aprašai
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Jausmai
Tai bendrinis terminas ir jis apima daug platesnį emocijų in- 

tervalą. Žmogus gali jausti nerimą ir netikrumą, rūpestį, poten- 
cialumą ir suinteresuotumą. Grožio išgyvenimas yra estetinis 
jausmas. Jausmas yra ir dirbant grupėje atsiradusi bičiulystė. 
Sąvoka jausmas yra toks platus, kad netgi apima tokius dalykus, 
kaip susižavėjimas ir pagarba.

Nuojauta
Nuojautą galime atrasti kažkur tarp jausmo ir intuicijos. Nuo-

jauta dažnai pasireiškia stipriu jausmu arba palankumu spren- 
dimo priėmimui ar pasipriešinimu jam. Žmogus su nuojauta 
savo sprendimui pagrįsto paaiškinimo neturi. Nuojauta yra kaž- 
kas panašaus į pranašo viziją. Žmogui, turinčiam nuojautą, ji  
atrodo labai reali, ir jis ar ji jaučia poreikį tai pasakyti kitiems.

Intuicija
Tvirtinama, kad intuicija iš tikrųjų yra loginis procesas, bet mes 

sąmoningai jo nesuprantame. Šis tvirtinimas gali būti vertingas. 
Nuojautą lemti gali ir sudėtinga patirtis tam tikroje srityje. Gali 
būti neįmanoma sąmoningai apibrėžti visus šios patirties aspek-
tus. 

Intuicija yra dažnai teisi, tačiau ji gali būti ir pražūtingai klai- 
dinga. Pavyzdžiui, gerai žinoma, kad intuicija apie tikimybes daž- 
niau klaidinga. Kiek žmonių prarado savo pinigus lošdami, kai jų 
intuicija kuždėjo, kad jie laimės kitu metimu!

Raudonos kepuraitės naudojimas
Jausmų pripažinimas
Raudonoji kepuraitė yra vertinga tuo, kad ji atpažįsta emo-

cijas, jausmus, nuojautas ir intuiciją kaip svarbią mąstymo dalį, 
pateikti jie parodomi, kokie yra. Intuiciją mes galime priimti, jei- 
gu ji pateikiama kaip intuicija, o ne loginė dedukcija. Mes gali- 
me priimti jausmą, jeigu jis išreikštas, įvardintas kaip jausmas.
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Kadangi raudonosios kepuraitės dėka jausmai įteisinami, nė- 
ra reikalo apgailestauti, kad tai tik jausmas. Jausmas ar intuici-
ja tampa teisėti: „Nepaisant šio ginčo ir juodosios kepuraitės 
mąstymo, man ši idėja vis tiek patinka.”

Sukoncentravimas
Jausmai gali būti orientuoti. Mąstytojas gali išreikšti jausmą 

apie visą situaciją ar tik jos dalį: „Man patinka susitikimo dar- 
botvarkė, bet man nepatinka, kad susitikimas vyks gegužės 5-tą 
dieną.”

Mąstytojas gali jausti kažką teigiamo apie vieną situacijos 
aspektą, tačiau kažką neigiamo apie kitą aspektą. Ir abu šie jaus-
mai gali būti išreikšti, kai paprašoma raudonosios kepuraitės 
mąstymo.

Emocinių reakcijų į idėją įvairovė
Išreikšti įmanoma įvairiausius jausmus, kurie keičiasi nuo 

įprastų, paprastų iki subtilių. Idėja mums gali patikti arba nepa-
tikti. Idėja mums gali atrodyti patraukli ir žavi arba visai mums 
nepatikti. Mes galime būti patenkinti idėja arba ne.

Taip pat yra jausmų įvairovė, kuri išreiškia nerimą, netikrumą 
ir jaudulį. Jie nėra tokie stiprūs kaip idėjos nepatikimas, tačiau  
judama ta linkme. Tokiu momentu mums vėl reikėtų padrą- 
sinimo.

Idėja mums gali pasirodyti ir nuobodi. Mes nepasakome, kad 
idėja bloga arba kad ji neveiks – tiesiog, kad ji mums nuobodi. 
Svarbu pabrėžti, kad jausmai, išreikšti su raudonąja kepuraite, 
visada bus subjektyvūs. Idėja nėra nuobodi, bet mums ji atrodo 
nuobodi.

„Nuobodaus” priešprieša yra „jaudinantis”, „įdomus” ar „skati-
nantis”. Šie jausmai leidžia manyti, kad idėja turi potencialą. Tai 
ne tik apsvarstyta dabartinė idėjos forma, bet ir visos galimybės, 
kurias ši idėja atveria. Dabartinėje savo formoje idėja gali būti 
neveiksminga, bet ji vis tiek gali būti įdomi. 

Kepuraičių aprašai
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Pabaigoje visus šiuos skirtingus dalykus tikriausiai galėtume 
apibendrinti keturiais teiginiais:

Idėja man patinka.•	
Man nepatinka idėja.•	
Aš nesu tikras dėl idėjos.•	
Man ši idėja įdomi.•	

Jausmų sumaištis
Mes galime pasakyti, kad musų jausmai yra sumišę. Vis dėl- 

to pasakymas, kad esame sumišę, tam, kad nereikėtų viešai iš- 
sakyti savo jausmų, yra neteisingas sprendimas. Dauguma gerų 
klausytojų greitai atpažins šį norą pabėgti. Kai kuriose grupėse 
sąvoka „sumišę jausmai” gali aiškiai parodyti, kad kalbėtojui vi-
sai nepatinka idėja ir tokiu būdu jis mandagiai išreiškia savo ne- 
sutikimą. 

Kartais mes galime neturėti jausmų tam tikru klausimu. Jeigu 
taip pasitaiko, galime tiesiog pasakyti, kad užsidėję raudonąją 
kepuraitę neturime ką pasakyti.

Raudonosios kepuraitės apibendrinimas
Raktiniai žodžiai, apibūdinantys raudonosios kepuraitės mąs- 

tymą, yra „emocijos”, „jausmai”, „nuojauta” ir „intuicija”. Du pa- 
grindiniai raudonos kepuraitės naudojimo būdai yra atskleisti 
jausmus ir įvertinti ir pasirinkti. Raudonosios kepuraitės klausi-
mas:  „Ką aš apie tai jaučiu?”
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Mėlynoji kepuraitė
Mėlynoji kepuraitė yra išskirtinė. Kitos kepuraitės yra susiju-

sios su mąstymu apie tam tikrą problemą, temą, dalyką ar keblią 
situaciją. Mėlynoji kepuraitė skirta mąstymui apie mąstymą. 

Mėlynąją kepuraitę mes galime susieti su mėlynu dangumi, 
kuris yra virš visko. Kai esame danguje, galime pažvelgti žemyn 
ir pamatyti, kas vyksta ant žemės. Užsidėję mėlynąją kepuraitę 
galime pakilti virš dabartinio mąstymo ir įgauti bendrą suprati- 
mą apie atliktą mąstymą.

Naudodami mėlynąją kepuraitę mes stengiamės pabėgti nuo 
savo mąstymo, kad suorganizuotume tai, kas vyksta. Mėlynoji 
kepuraitė yra tarsi orkestro dirigentas, kuris organizuoja, ką ins- 
trumentai groja kiekvienu momentu. Specialus šio mąstymo apie 
mąstymą tipo pavadinimas yra metakognicija. 

Mėlynosios kepuraitės naudojimas mąstymo pradžioje, vi-
duryje ir pabaigoje gali padėti mums užtikrinti, kad šis proce- 
sas būtų išsamus ir užbaigtas. Pradžioje užsidedame mėlynąją 
kepuraitę tam, kad nustatytume mąstymo sesijos tikslą. Mėly- 
noji kepuraitė taip pat gali mums padėti sudaryti mąstymo žings- 
nių darbotvarkę. Procesui įpusėjus mėlynoji kepuraitė iš naujo 
apibrėžia problemą, pateikia apibendrinimą ir prašo išvadų ar 
rezultato. 

Intelektualūs žmonės kartais mąsto labai skurdžiai. Tai ne dėl 
to, kad jie negali mąstyti, bet todėl kad tvarka, kuria jie mąsto,  
yra neefektyvi. Tai tas pats, kas vairuoti galingą mašiną, bet vai- 
ruoti ją blogai. Su mašina viskas gerai, bet vairuotojas neišnau- 
doja mašinos potencialo. 

Kepuraičių aprašai
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Įsivaizduokite du mąstytojus, patekusius į panašią situaciją. 
Štai procesai, kuriuos jie naudoja savo mąstymui organizuoti:

Mąstytojas A:
„Štai, ką aš apie tai manau.”•	
„Dabar įrodysiu, kad aš teisus.”•	

Mąstytojas B: 
„Noriu patyrinėti šią situaciją.”•	
„Štai, keletas alternatyvių požiūrių.”•	
„Aš esu linkęs laikytis šio požiūrio.”•	
„Dabar leiskite man paaiškinti, kaip aš apsisprendžiau.”•	

Mąstytojas A pirmiausia pateikia sprendimą, o tolimesnis jo 
mąstymas siekia apginti tą sprendimą. Tuo tarpu mąstytojas B 
tyrinėja situaciją ir taip artėja prie sprendimo, kuris tuomet ir 
paaiškinamas.

Dėvėdami mėlynąją kepuraitę, mes galime mokytis planuoti 
savo mąstymą, kad pasiektume geresnių rezultatų.

Mėlynosios kepuraitės naudojimas
Mėlynoji kepuraitė dažniausiai naudojama mąstymo sesijos 

pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Penki pagrindiniai panaudojimo 
būdai:

Tikslo apsibrėžimas;•	
Mąstymo darbotvarkės parengimas;•	
Pastebėjimai ir komentarai;•	
Sprendimo apie kitą žingsnį priėmimas;•	
Rezultatų išryškinimas ir apibendrinimas.•	

Tikslo apsibrėžimas
Apie ką mes mąstome?•	
Ką mes bandome padaryti?•	
Kokio rezultato tikimės?•	

44



Jeigu kažkur keliaujame, visada naudinga numatyti savo ėji- 
mo tikslą, kur mes bandome nueiti. Todėl mėlynoji kepuraitė 
mąstymo sesijos pradžioje atlieka labai svarbų vaidmenį. Mėly- 
noji kepuraitė nusako problemą ar užduotį ir mąstymo tikslą. 
Mėlynoji kepuraitė išdėsto situaciją.

Jei dirbama grupėje, tai vienas žmogus neturėtų formuluoti 
pradinės mąstymo užduoties. Gerai, jei visa grupė pradžioje gali 
užsidėti mėlyną kepuraitę ir nuspręsti, ką jie turi padaryti. Nau- 
dinga pradžioje apžvelgti keletą alternatyvių užduoties ar prob-
lemos apibrėžimų.

Kartais grupės mąstymas gali nutolti nuo apsibrėžto tikslo, 
arba, mąstymui plėtojantis, pats tikslas gali keistis. Tokiu atveju 
kas nors gali užsidėti mėlynąją kepuraitę ir pakartoti išsikeltą 
tikslą arba iš naujo apibrėžti tai, ką grupė bando nuveikti.

Tikslo pakartojimas paprasčiausiai reiškia pradinės minties 
persakymą, kad išlaikytume mąstytojų koncentraciją: „Ar galė- 
čiau užsidėti mėlynąją kepuraitę ir priminti, kad mes bandome  
surašyti visus gyvus padarus, kurie galimai gyvena prie užtvan- 
kos.”

Apsibrėžimas iš naujo nurodo užduoties pokytį: „Užsidėda- 
mas savo mėlynąją kepuraitę norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes 
nusprendėme nebesvarstyti, kur keliausime su klase tol, kol Juli- 
ja nepateiks informacijos apie transporto galimybes.“

Mąstymo plano ar darbotvarkės parengimas
Kita mėlynosios kepuraitės funkcija yra nustatyti mąstymo 

žingsnių, kuriuos reikėtų atlikti vieną po kito, seką. Darbotvarkė 
su tam tikrais dalykais, apie kuriuos reikia pakalbėti, yra įprastas 
dalykas. Tad darbotvarkės su mąstymo žingsniais idėja nėra kaž- 
kas labai skirtingo.

Pati paprasčiausia darbotvarkė gali būti mąstymo kepurai- 
čių naudojimo tam tikra seka planas. Bet mąstymo darbotvarkė  
jokiu būdu nėra apribota tik „Šešiomis mąstymo kepuraitėmis”.  
Į ją gali būti įtrauktas bet koks mąstymo procesas.

Kepuraičių aprašai
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Pastebėjimai ir komentarai
Mąstymo procesui prasidėjus, mes galime nuo jo atsitraukti, 

užsidėti mėlynąją kepuraitę ir jį pakomentuoti. Komentaro tiks- 
las yra kaip veidrodyje atspindėti vykstantį mąstymą.

Komentaras gali būti apie kito žmogaus mąstymą, grupę ar 
paties mąstytojo mąstymą:

„Užsidėjęs mėlynąją kepuraitę norėčiau pasakyti, kad atro-•	
do, jog iki šiol mes vardijome tik blogąsias šios idėjos pu- 
ses, o dabar mums reikėtų pagalvoti, kaip mes ją galėtu- 
me patobulinti.”
„Mano mėlynosios kepuraitės mąstymas yra toks, kad •	
vienu metu mes bandome galvoti apie du skirtingus da-
lykus. Pagalvokime apie kiekvieną atskirai.”
„Užsidedu mėlynąją kepuraitę, kad pasakyčiau, jog mes ką •	
tik puikiai pamąstėme su raudonąja kepuraite.”

Mėlynosios kepuraitės komentaro tikslas – būti konstrukty- 
viam. Jeigu žinome, kad tai, ką darome, yra negerai, tada tu-
rime bandyti grįžti prie tinkamo proceso. Gali būti taip, kad sa- 
vo mąstymą koncentravome tik ties vienu problemos aspektu. 
Gali būti ir taip, kad grupė įsivėlė į ginčą tarp dviejų žmonių.

Mėlynoji kepuraitė čia mums yra tarsi veidrodis, kuriame ga- 
lime pamatyti savo pačių mąstymą.

Sprendimo apie kitą žingsnį priėmimas

K•	 ą turėtume daryti toliau? 
Koks yra kitas žingsnis?•	

Kartais stebina, kiek daug mąstymo procesas „dreifuoja” nuo 
vieno taško prie kito. Tai, ką kažkas pasako, sukelia mintį kito 
žmogaus galvoje ir tai nulemia naujo komentaro atsiradimą. Tai 
tęsiasi be galo, kol neįsivyrauja tyla ar neatsiranda atotrūkis tarp 
vykstančio mąstymo ir sesijos tikslų. Toks „dreifavimas” vyksta tol, 
kol visi galvoja, kad mąsto labai naudinga linkme. Dažniausiai  
visi sustoja ir nutyla tada, kai pastebi, kad grupė nukrypo į šoną 
ir šneka bet ką.
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Mėlynoji kepuraitė gali sustabdyti šį minčių nukrypimą, są- 
moningai pasiūlyti kitą žingsnį. Mėlynoji kepuraitė gali pasiūly- 
ti kitą mąstymo žingsnį nebūtinai todėl, kad jis naudingas, ir ne 
tik dėl to, kad jis seka iš atsitiktinio pokalbio: „Užsidėjęs mėlyną- 
ją kepuraitę manau, kad mums reikia šiek tiek baltosios kepu- 
raitės mąstymo.” „Mano mėlynosios kepuraitės mąstymas yra 
toks, kad pirmiausia mes susirašom alternatyvų sąrašą, o po to 
kiekvieną iš eilės išanalizuojam.”

Kitas žingsnis gali įtraukti kitos kepuraitės užsidėjimą arba vi-
sai kitą mąstymo žingsnį. Užsidėję mėlynąją kepuraitę mes taip 
pat galime kuriam laikui sustabdyti mąstymo sesiją ir padaryti 
pertrauką.

Rezultatų nustatymas ir apibendrinimas
Prie kokių išvadų priėjome?•	
Kokį rezultatą turime?•	

Mąstymo sesijos pabaigoje galime užsidėti mėlynąją kepu- 
raitę ir pareikalauti rezultato. Rezultatu gali būti sprendimas, 
išvados, pasirinkimas, planas, projektas ar kažkas panašaus į pa- 
žadą ar sutartį.

Situacijose, kai išvados nėra aiškios, mėlynoji kepuraitė ban- 
do įvertinti, kas buvo pasiekta. Tikriausiai mąstytojai nustatė 
naują problemą arba atrado kliūtį, kurią reikia įveikti. O gal bu- 
vo nustatytas papildomos gyvybiškai svarbios informacijos po- 
reikis. Tikriausiai tai, kas buvo pasiekta, yra geresnis dalyko, apie 
kurį mąstyta, supratimas. Galbūt buvo pasiūlytos galimos alter-
natyvos, nepaisant to, kad nebuvo pasirinkta. Visada yra tam 
tikras rezultatas, net jeigu tai nėra tiksliai tai, ko mes siekėme. 
Pabaigoje mėlynoji kepuraitė siekia nustatyti tą rezultatą, ne- 
svarbu, koks jis bebūtų. Mėlynosios kepuraitės galima paprašyti 
ir tuomet, kai bet kuriame mąstymo etape norime išgirsti api- 
bendrinimą: „Norėčiau užsidėti savo mėlynąją kepuraitę ir pa- 
žiūrėti, ką mes jau padarėme. Man atrodo, kad padarėme tris 
sprendimus.” Mąstytojas gali pasiūlyti savo apibendrinimą arba 
paprašyti, kad kas nors kitas apibendrintų.

Kepuraičių aprašai
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Ką mes jau turime?•	
Kur mes esame dabar?•	

Toks apibendrinimo paprašymas gali būti naudingas ir norint 
parodyti, kiek mažai dar tepasiekta. Tokiu būdu apibendrinimas 
nurodys problemas, kliūtis ir informacijos trūkumą.

Kada mėlynoji kepuraitė naudojama 
Mėlynąją kepuraitę dažniausiai dėvi tas žmogus, kuris pasiūlo 

ją užsidėti. Skirtingai nuo kitų kepuraičių, mes retai paprašome 
kitą žmogų užsidėti mėlynąją kepuraitę. Tačiau įmanoma vi-
sai grupei pasiūlyti stabtelti, užsidėti mėlynąsias kepuraites ir 
paanalizuoti esamą mąstymo procesą ir mąstymą, kurio reikia.

Mėlynoji kepuraitė užsidedama rečiau nei kitos kepuraitės. 
Žmonės dažnai atlieka mėlynosios kepuraitės funkcijas be po- 
reikio pasakyti, kad padarytų tai ar tai. Vis dėlto vertinga įgusti 
sąmoningai naudoti mėlynąją kepuraitę ir palengvinti perėjimą 
nuo paprasto mąstymo į metakogniciją. 

Piktnaudžiavimas
Įmanoma be reikalo prašyti detalios darbotvarkės kiekvienai 

smulkiai užduotėlei. Įmanoma taip dažnai įsiterpti su mėlynąja 
kepuraite į mąstymo užduotį, kad pagrindinis mąstymo tikslas 
bus pamirštas. Mėlynąją kepuraitę galima užsidėti ir tuomet, kai 
norime pasakyti, kad žmonės daro kažką neteisingai. Visa tai yra 
piktnaudžiavimas mėlynąja kepuraite.

Mėlynosios kepuraitės apibendrinimas
Mėlynoji kepuraitė dažniausiai naudojama mąstymo sesijos 

pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Raktiniai žodžiai apibūdinantys 
mėlynąją kepuraitę yra „koncentracija”, „tikslas”, „darbotvarkė”, 
„pastabos apie mąstymą”, „kitas žingsnis”, „rezultatai” ir „apiben-
drinimas”. Mėlynosios kepuraitės klausimai: „Koks mąstymo 
žingsnis čia reikalingas?” „Koks kitas žingsnis?” „Apie ką jau pagal-
vota?” „Ko pasiekėme?”



Kepuraičių panaudojimo sekos
Kepuraičių apibrėžimai numato tam tikrą jų naudojimo seką: 

vienos kepuraitės užsidėjimas konkrečiam tikslui, po to – kitos. 
Kepuraičių interaktyvus naudojimas aprėpia kepuraičių pa- 
naudojimo spektrą nuo labai paprastos sekos iki sudėtingų 
derinių. Keletą derinių Dr. E. de Bono nurodo kaip pilnąsias  
sekas. Šioje gairių dalyje apžvelgsime dažniausiai rekomen-
duojamas kepuraičių sekas ir pateiksime loginį jų naudojimo 
paaiškinimą.

Paprastosios sekos
Įrankių deriniai įgalina įgyvendinti sudėtingesnes mąstymo 

operacijas. Ne visos mąstymo operacijos yra sudėtingos. Mes 
galime naudoti vieną kepuraitę susikoncentruoti ties vienu da-
lyku: jausmais, atliktu mąstymu, rizika… Taip kaip CoRT1 yra 
skirtas mąstymui išplėsti, paprastosios šešių kepuraičių sekos yra 
kitas žingsnis tame pačiame procese. Tiek CoRT1, tiek ir „Šešios 
mąstymo kepuraitės” turi savo mąstymo „areną”– nė viena nėra 
pranašesnė už kitą.

Sekų aprašymai turi šią struktūrą:

Trumpas įvadas;•	
Paaiškinamoji diagrama;•	
Praktinė užduotis sekai išbandyti.•	

Kepuraičių panaudojimo sekos

49



Edward de Bono MĄSTYMO PAMOKOS

Pirmosios idėjos

Pirmosios idėjos yra pirminis kiekvieno mąstymo etapas. 
Pirmiausia mėlynoji kepuraitė labai aiškiai apibūdina mąstymo 
užduotį. Po to baltoji kepuraitė surenka visą esamą informaciją. 
Galiausiai žalioji kepuraitė ieško galimų idėjų ir pasiūlymų. Tai  
neturi būti naujos idėjos. Šiame etape pateikiamos  ir įprastinės 
bei akivaizdžios idėjos.

Seka „pirmosios idėjos” yra kuriantysis mąstymas, tuo tar-
pu dauguma kitų sekų siekia reagavimo: „Štai situacija. Kaip 
turėtume į ją reaguoti?” Ši seka nusipelnė turėti pirmenybę. Tai 
labai paprastas minties veiksmas, tačiau veikiantis mąstymo pro- 
cesą teigiama linkme.

Po kuriančiojo mąstymo etapo dažnai seka pasirinkimas, kurią 
idėją vystysime toliau.

Mėlynoji kepuraitė klausia: „Kokia yra mąstymo užduotis?”•	
Baltoji kepuraitė klausia:  „Ką mes žinome apie situaciją?”•	
Žalioji kepuraitė klausia: „Kokių idėjų mes turime?”•	

Praktinė užduotis

Kaimynas nusipirko šunį. Naktį išlindęs iš savo būdos jis gar- 
siai ir ilgai loja. Iki šiol tu puikiai sutarei su savo kaimynu, tačiau 
dabar dėl lojančio šuns jūsų santykiai tapo įtempti.

Nukreipkite savo mąstymą pagal pirmųjų idėjų seką, kad pra- 
dėtumėte galimos išeities iš šios situacijos paieškas.
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Greitasis įvertinimas

Jeigu idėja ar pasiūlymas visai neatneš naudos, nėra prasmės 
toliau apie tai galvoti ar analizuoti. Tam tikras dalykas gali būti 
ignoruojamas ar pašalinamas, jeigu tik yra tokia galimybė. Ne- 
prasminga tikrinti idėjos veiksnumą, jeigu idėja mums nebus 
naudinga, tada juk nesvarbu, ar idėja veiks, ar ne. Geltonoji 
kepuraitė sutelkia mūsų dėmesį į sąmoningą naudos paiešką. 
Mėlynoji kepuraitė tą naudą apibendrina, jeigu geltonoji kepu- 
raitė ją pastebi.

Geltonoji kepuraitė klausia: „Kokios čia yra gerosios pu- •	
sės?”
Mėlynoji kepuraitė klausia: „Ar galime apibendrinti ge- •	
rąsias puses?”

Praktinė užduotis

Tavo tėvas darbe dalyvavo videokonferencijoje. Įmonėje įves- 
ta naujovė: vietoj įprasto telefoninio pokalbio daromos video-
konferencijos tam, kad būtų galima matyti žmogų, su kuriuo  
kalbi. Tėtis pasiūlė įgyvendinti videokonferenciją kaip bendra-
vimo būdą ir namuose.

Pasitelkite greito įvertinimo seką ir įvertinkite savo tėčio pa- 
siūlymą. Mąstymui skirkite ne daugiau kaip tris minutes.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Vertinimas

Ši seka gali būti naudinga, kai reikia nuspręsti, kiek vertin- 
gas bus pateiktas pasiūlymas.

Galvojant apie vertę visada prasmingiau pirmiausia užsidėti 
geltonąją kepuraitę, o po to juodąją, nes, pamačius visus mi-
nusus, gali būti sunku įžiūrėti teigiamų pusių. Pirmiausia, nau- 
dojant geltonąją kepuraitę, mąstymas mus gali nuvesti į pozi- 
tyvų šališkumą, kurio šiaip jau siekiama. Kadangi juodoji kepu- 
raitė tokia galinga, teigiamas šališkumas gali padėti apsaugoti 
mus nuo per ilgo vertingų idėjų sąrašo. 

Geltonoji kepuraitė klausia: „Kokios čia yra gerosios pu- •	
sės?”
Juodoji kepuraitė klausia: „Kokie galimi pavojai ir sunku-•	
mai?”

Praktinė užduotis

Kai kurie mokytojai yra geresni už kitus mokytojus. Jie gali 
būti geriau pasiruošę, kantresni, turėti geresnį humoro jausmą... 
Vyriausybė pateikė pasiūlymą, kad geriausi mokytojai turėtų 
gauti didesnį atlyginimą.

Panaudokite aprašytą kepuraičių seką šio pasiūlymo studijai.
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Patobulinimas 

Šioje sekoje juodąją kepuraitę naudojame konstruktyviam 
tikslui. Juodoji kepuraitė atkreipia dėmesį į projekto ar idėjos 
trūkumus, kad būtų galima ją patobulinti. Žalioji kepuraitė 
pasiūlo, kaip šie patobulinimai gali būti padaryti. Šis konkretus 
juodosios kepuraitės panaudojimo būdas reikalauja konstruk- 
tyvaus požiūrio.

Juodoji kepuraitė klausia:  „Kokios yra silpnosios pusės?”•	
Žalioji kepuraitė klausia: „Kaip galėtume įveikti šiuos trū- •	
kumus?”

Praktinė užduotis

Jūsų šeima planuoja nusipirkti spalvotą spausdintuvą. Galite 
pasirinkti: eiti į parduotuvę, pakalbėti su pardavėju-konsultantu 
ir apžiūrėti galimus variantus. Arba galite spausdintuvą pirk- 
ti internetinėje parduotuvėje ir sutaupyti pinigų, tačiau taip 
neturėsite galimybės palyginti įvairių alternatyvų kartu su par- 
davėju-konsultantu. 

Panaudokite patobulinimo seką ištyrinėti šiai situacijai, nu- 
statyti silpnąsias puses ir pagalvoti, kaip jos gali būti patobulin-
tos arba įveiktos.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Paaiškinimas

Kažkas atsitiko, ir mums reikalingas paaiškinimas. Baltoji ke- 
puraitė aiškiai išdėsto, kas atsitiko. Žalioji kepuraitė pristato ga- 
limus paaiškinimus, kodėl tai atsitiko. Viena iš šių galimybių  
gali taip tikti, kad ji taps tikėtinu paaiškinimu.

Paaiškinimas susijęs su individualiu suvokimu ir galimybe 
išspręsti susijusias problemas.

Baltoji kepuraitė klausia: „Ką mes žinome apie šią situ- •	
aciją?”
Žalioji kepuraitė klausia: „Kokie yra galimi paaiškinimai?”•	

Praktinė užduotis

Po daugelio puikiai įvertintų atsiskaitymų mergaitė jūsų kla- 
sėje pradėjo mokytis prasčiau ir prasčiau. Kokie yra galimi šio 
pasikeitimo paaiškinimai?
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Tiesioginis veiksmas

Ši seka padeda tuomet, kai emocinė reakcija sukelia impulsy- 
vų troškimą skubiai veikti. Prieš veikiant, pavyzdžiui, ketinant 
energingai ginčytis, juodosios kepuraitės mąstymas pristato- 
mas kaip greitas vertinimas. Tai mums padeda užtikrinti, kad 
būsimas veiksmas mūsų nenuves į nesėkmę. 

Raudonoji kepuraitė klausia: „Ką jaučiu galėsiantis pada- •	
ryti?”
Juodoji kepuraitė klausia:  „Kokie yra pavojai ir sunku-•	
mai?”

Praktinė užduotis

Radijo reporteris praneša apie artėjantį žymų degalų kainos 
kilimą. Tavo šeima pasiūlo pripildyti mašinos baką. Paskutinį 
kartą, kai buvo kalbėta apie degalų kainos kilimą, kaina pakilo 
labai nežymiai. 

Sprendimui surasti panaudokite tiesioginio veiksmo seką.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Emocijos

Šią seką galime naudoti tuomet, kai situacija sukelia stiprią 
emocinę reakciją. Pirmiausia išsakome savo jausmus. Tada per- 
žvelgiame situacijos faktus. Užsidėję žaliąją kepuraitę pateikia- 
me galimus veiksmų planus, o su mėlynąja pristatome išvadas.

Išvados gali teigti, kad jokio veiksmų plano nereikia. Tačiau, 
jei išvados teigia priešingai, tuomet tas veiksmų planas turi bū- 
ti įvertintas. Tai gali būti atlikta tik su juodąja kepuraite arba 
geltonos-juodos kepuraitės deriniu. 

Raudonoji kepuraitė klausia:  „Kaip mes jaučiamės?”•	
Baltoji kepuraitė klausia: „Ką žinome apie susidariusią si- •	
tuaciją?”
Žalioji kepuraitė klausia:  „Kokios yra alternatyvos?”•	
Mėlynoji kepuraitė klausia:  „Kokią išvadą priėjome?”•	

Praktinė užduotis

Tėvas labai daug rūko. Jis buvo įspėtas, kad rūkymas yra susi- 
jęs su širdies smūgio rizika. Jis toliau rūko ir jį ištinka širdies 
smūgis. Šeima primena jam apie rūkymo žalą. Jis atsako, kad 
negali atsisakyti šio įpročio.

 Panaudokite emocijų seką problemai nagrinėti.
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Atsarga 

Kai mums reikia būti atsargiems, situacijoje siekiame aiškiai 
įžvelgti galimą riziką ir pavojų. Tai nėra išsamus situacijos vertini-
mas, bet greitas vertinimas pavojui išvengti.

Baltoji kepuraitė klausia: „Ką žinome apie susidariusią •	
situaciją?”
Juodoji kepuraitė klausia: „Koks yra pavojus ir rizika?”•	

Praktinė užduotis

Kai žmonės pirmą kartą perka motociklą, jiems ribojamas va- 
riklio galingumas: daugelyje šalių šis galingumas prilyginamas 
250 kubinių centimetrų.

Kai kurie žmonės mano, kad, jeigu naujasis vairuotojas yra 
atsakingas už viską, kas benutiktų, jis turėtų turėti galimybę pa-
sirinkti bet kokio galingumo motociklą.

Panaudokite atsargos seką nagrinėdami pasiūlymą.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Šansas 

Ši seka naudojama įgūdžiui pabandyti ir pažiūrėti, ar idėja, 
pasiūlymas arba situacija yra vertingi, lavinti. Pirmiausia mes 
pateikiame faktus. Tuomet užsidedame geltonąją kepuraitę iš- 
sirinkti galimos naudos elementus.

Tai atsargos priešprieša. Minties veiksmo prasme yra nau- 
dinga šias dvi sekas sugretinti.

Baltoji kepuraitė klausia: „Ką žinome apie susidariusią •	
situaciją?”
Geltonoji kepuraitė klausia: „Kokios čia yra teigiamos •	
pusės?”

Praktinė užduotis

Kažkas iš švietimo sistemos patarė, kad fotografija turėtų tapti 
vienu iš mokomųjų dalykų vidurinėje mokykloje. Programos 
pasikeitimą inicijavęs asmuo teigia, kad tada, kai jaunuoliai sa- 
vo rankose turi fotoaparatą, jie pasaulį mato visai kitu kampu.

Panaudokite galimybių seką bandydami į šį pasiūlymą pa- 
žiūrėti iš menų ir technologijų mokytojų pozicijos.
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Projektavimas 

Ši seka gali būti naudojama, kai reikia sukurti naują projektą. 
Pirmiausia mėlynoji kepuraitė aiškiai pristato projekto tikslą –  
poreikius, apribojimus... Žalioji kepuraitė pateikia keletą pre- 
liminarių modelių ar eskizų. O raudonoji kepuraitė pažvelgia į 
kiekvieną pasiūlymą ir klausia: „Ar jaučiu, kad tai teisinga?”

Šioje situacijoje raudonosios kepuraitės mąstymas labiau  
paremtas intuicija nei emocijomis. Projektai turės būti patikrinti 
su juodąja kepuraite, bet pirmasis vertinimo įrankis projektuo- 
tojui yra raudonoji kepuraitė.

Mėlynoji kepuraitė klausia:  „Kokia yra projekto užduotis?”•	
Žalioji kepuraitė klausia:  „Kokie yra galimi ženklai?”•	
Raudonoji kepuraitė klausia: „Ką apie kiekvieną iš pasiū- •	
lymų kužda mūsų intuicija?”

Praktinė užduotis

Tavęs paprašė sukurti naują pieštuką. Naujasis dizainas turi 
apimti geriausias dabartinio mechaninio pieštuko savybes –  
suspaustas pieštuko dizainas.

Panaudokite projektavimo seką idėjoms išvystyti ir įvertinti 
prieš jų įgyvendinimą.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Galimybė

Užsidėję žaliąją kepuraitę mes galvojame apie įvairiausio 
tipo galimybes. Vėliau užsidėję mėlynąją kepuraitę stengiamės 
pažvelgti į visą galimybių sąrašą ir tas galimybes sugrupuoti  
arba sudėlioti tam tikra tvarka.

Idėjų generavimo susitikimuose tai viena iš pagrindinių se- 
kų, kai pagrindinę informaciją jau žinome, o idėjos iš karto ver- 
tinamos dar nebus. 

Šiuo atveju užduotis yra pateikti kuo daugiau idėjų ir jas 
įvertinti.

Žalioji kepuraitė klausia:  „Kokių galimybių čia yra?”•	
Mėlynoji kepuraitė klausia: „Ar galime šias galimybes api- •	
bendrinti?”

Praktinė užduotis

Dirbdami grupėse mokiniai dažniausiai nemėgsta prisiimti 
lyderio vaidmens. Mokiniai šią atsakomybę linkę patikėti kam 
nors kitam. Tuo tarpu E. de Bono tikisi, kad darbą grupėse orga- 
nizuos grupės paskirtas lyderis. E. de Bono taip pat reikalauja,  
kad kiekvienas klasės mokinys per mokslo metus lyderio vaid- 
menį prisiimtų bent vieną kartą. 

Panaudokite galimybių seką atrasti būdų, kaip lyderio vaid- 
menį pateikti kaip patrauklų. 

60



Naudingos alternatyvos

Galimybė yra tik galimybė. Norint galimybę paversti naudin- 
ga alternatyva, reikia papildomos mąstymo sesijos. Tad užsi- 
dedame geltonąją kepuraitę, kad ją sustiprintume. Tada užsi- 
dedame juodąją kepuraitę, kad nurodytume silpnąsias alterna- 
tyvos puses.

Pamatę trūkumus siekiame juos ištaisyti. Tai reikštų, kad vėl 
užsidedame žaliąją kepuraitę, tačiau tai nėra privaloma, kadan- 
gi šioje situacijoje po juodosios kepuraitės automatiškai bus  
bandoma ištaisyti trūkumus.

Žalioji kepuraitė klausia:  „Kokių galimybių čia yra?”•	
Geltonoji kepuraitė klausia:  „Kodėl jos veiks?”•	
Juodoji kepuraitė klausia: „Kokios yra silpnosios pusės, •	
trūkumai?”

Praktinė užduotis

Šalyse, kuriose žiemos labai šaltos, parduodami kailiniai batai 
su storu, neslystančiu padu. Batų išvaizda vyrams ir moterims yra 
identiška.

Batų gamintojai pasiūlė vietoj abiem lytims skirto tokio paties 
batų stiliaus sukurti vieną moterims, o kitą – vyrams.

Ištyrinėkite šią galimybę pasinaudodami naudingų alterna- 
tyvų seka.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Pasirinkimas

Kai turime keletą alternatyvų, reikia iš jų pasirinkti vieną. Ši 
seka skirta pasirinkti ir priimti sprendimus. Geltonosios kepurai- 
tės mąstymas naudojamas surasti stipriąsias puses ir sustiprin- 
ti alternatyvas. Užsidėję juodąją kepuraitę bandome pamatyti 
silpnąsias puses, kad jos būtų pakoreguotos, ir pamatyti likusius 
sunkumus ir pavojus.

Atlikę geltonosios ir juodosios kepuraičių mąstymo veiks- 
mus, mes išsamiai išanalizavome savo turimas alternatyvas. Ga-
lutinis pasirinkimas priklauso jau tik nuo mūsų vidinio balso, o 
tai reiškia – nuo mūsų vertybių. Jeigu sprendimo nepavyksta 
padaryti, tada atsiranda papildomų galimybių paieškos poreikis.

Geltonoji kepuraitė klausia: „Kokias stipriąsias puses ga- •	
lime įžvelgti?”
Juodoji kepuraitė klausia: „Kokie yra sunkumai ir pavojai?”•	
Raudonoji kepuraitė klausia: „Ką mes dabar apie tai •	
jaučiame?”

Praktinė užduotis

Darbdavys savo darbuotojams pateikė pasiūlymą, kad jie gali 
pasirinkti atlyginimo mokėjimo sistemą. Jie gali rinktis įprastą 
atlyginimo mokėjimo sistemą arba 20% savo atlyginimo per 
penkerius metus investuoti. Tie, kurie pasirinks antrąjį variantą, 
po penkerių metų galės pasiimti metų laikotarpio atostogas ir 
panaudoti nuo atlyginimo sukauptus pinigus. 

Panaudokite pasirinkimo seką ir išanalizuokite darbdavio pa- 
siūlymą.
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Paskutinis įvertinimas

Pradėdami įgyvendinti bet kokią idėją, turime užsidėti juo- 
dąją kepuraitę ir dar kartą pagalvoti. Tokiu būdu išvengsime 
klaidų, sužinosime apie galimus pavojus ir suprasime, kokie  
sunkumai mūsų laukia. Net jeigu juodoji kepuraitė jau buvo 
panaudota renkantis kažkurią alternatyvą, ji turi būti užsidėta  
dar kartą paskutiniam įvertinimui. Tie, kurie bijo, kad „Šešios 
mąstymo kepuraitės” gali paskatinti per daug optimistinį mąsty- 
mą, gali nusiraminti naudodami juodosios kepuraitės įvertinimą.

Po juodosios kepuraitės mes dar užsidedame raudonąją. Pa-
prastai, jeigu juodoji kepuraitė atskleidė daug sunkumų, rau-
donoji kepuraitė atmes idėją. Tačiau gali būti ir taip, kad mes vis 
dėlto rizikuosime, net jeigu ir bus labai sunku. Tai reiškia, kad 
reikės papildomos mąstymo sesijos, kad idėja būtų koreguota 
ir sėkmingiau įgyvendinama. Arba, nepaisant visko, mes tiesiog 
rizikuosime.

Juodoji kepuraitė klausia: „Kokie yra sunkumai ir pavojai?”•	
Raudonoji kepuraitė klausia: „Ką mes dabar jaučiame pri-•	
imto sprendimo atžvilgiu?”

Praktinė užduotis

Darbdavys, paprašęs savo darbuotojų pasirinkti alternatyvų 
atlyginimo mokėjimo būdą – 20% atlyginimo mokėti į investicinį 
fondą, sužinojo, kad net 80% darbuotojų norėjo šios alternaty-
vos. Jeigu ši darbdavio idėja būtų iš karto įgyvendinta, tai reikštų, 
kad po penkerių metų jis turės tik 20% darbuotojų.

Panaudokite paskutiniojo įvertinimo seką sužinoti darbda-
vio pasiūlymo pasekmes ir kaip jis reaguos į 80% darbuotojų 
netekimą po penkerių metų.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Pilnosios sekos
Dr. Edward de Bono siūlo keturias pilnąsias sekas, kurios gali 

būti pritaikytos skirtingose mąstymo situacijose:

Neutralioje situacijoje;•	
Emocinėje situacijoje;•	
Reagavimo reikalaujančioje situacijoje;•	
Kūrybinėje situacijoje.•	

E. de Bono teigia, kad šios sekos apima daugelį gyvenime 
kylančių situacijų. Kitos pilnosios sekos, esant reikalui, gali būti 
sukurtos pačių kepuraičių „nešiotojų”. Čia svarbu suvokti patį 
mąstymo, naudojant daugiau kepuraičių, procesą ir kiekvienos 
kepuraitės parinkimo logiką.

Neutrali situacija

Tai mąstymo situacijos, kur tyrinėjimo pradžioje nėra stiprių 
emocijų ir jausmų. Tokiose situacijose kepuraičių seka gali būti 
naudojama šiuo būdu.

 Mėlynoji kepuraitė.•	
Mėlynąją kepuraitę panaudokite mąstymo užduočiai nustaty-
ti, problemai įvardinti, poreikiui pristatyti ar tikslui iškelti.
Mėlynoji kepuraitė taip pat gali būti panaudota mąstymo 
kontekstui aprašyti ir įvardyti siekiamus rezultatus.
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Baltoji kepuraitė.•	
Užsidėję baltąją kepuraitę galite: 
(1) pateikti turimą informaciją, 
(2) klausdami ir darydami išvadas gauti naujos informacijos, 
(3) nustatyti, kokios informacijos dar reikia ir kokios trūksta ir 
(4) nuspręsti, kaip tą informaciją gausite.

Žalioji kepuraitė.•	
Žalioji kepuraitė gali būti panaudota galimų alternatyvų ir 
veiksmų paieškai. Žalioji kepuraitė turėtų būti naudojama ne 
tik akivaizdžių ir įprastų idėjų paieškai, bet ir tokių, kurios bū- 
tų originalios, kūrybiškos ir eksperimentinės. Šia kepuraite 
siekiama išplėsti minčių lauką ir surinkti kiek įmanoma dau- 
giau idėjų.

Geltonoji kepuraitė.•	
Šiame etape kiekviena alternatyva peržiūrima su geltonąja 
kepuraite. Geltonoji kepuraitė pirmiausia pažvelgia į naudą, 
tuomet į įgyvendinimo galimybes ir kiek tikėtina ji yra. Gel- 
tonoji kepuraitė siekia alternatyvą sustiprinti, parodydama, 
kaip ji gali būti įgyvendinta, arba koreguojant padaryta prak- 
tiškesne ir naudingesne.

Juodoji kepuraitė.•	
Dabar kiekvienai alternatyvai panaudojame juodąją kepurai- 
tę, kad atskleistume jų silpnąsias puses.
Tai gali pareikalauti šiek tiek žaliosios kepuraitės mąstymo, 
kuris gali būti pristatytas kaip papildomas prie juodosios ke- 
puraitės. Po šio juodosios-žaliosios kepuraičių pakaitinio nau- 
dojimo idėjos tobulinimui juodoji kepuraitė turi būti vėl nau-
dojama patobulintos idėjos pakartotinam įvertinimui bei 
sunkumų ir pavojų parodymui.

Mėlynoji kepuraitė.•	
Su mėlynąja kepuraite apibendrinamos alternatyvos, vertin-
tos su geltona ir juoda kepuraitėmis.
Kiek galimybių taip analizuosim ir vertinsim, priklauso nuo lai-

Kepuraičių panaudojimo sekos
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ko resursų. Jeigu turime daug alternatyvų, su geltonąja (nau-
dos) ir juodąja (atsargos) kepuraitėmis galime padaryti greitą 
tų alternatyvų apžvalgą.
Visada po analizės ir vertinimo mėlynoji kepuraitė pateiks 
galutinį apibendrintą vaizdą.

Raudonoji kepuraitė. •	
Raudonoji kepuraitė savo ruoštu pažvelgia į alternatyvas ir 
atspindi jausmus, vertybes bei prioritetus. Šiuo metu galite 
jausti, kad viena iš alternatyvų yra teisinga, ir ją pasirinkti.
Jeigu pasirinkti negalite, tada atsiranda žaliosios kepuraitės 
poreikis, kad rastumėte daugiau alternatyvų arba pakeistu- 
mėte jau turimas. 

Juodoji kepuraitė. •	
Pasirinktai alternatyvai taikomas paskutinis juodosios kepu- 
raitės vertinimas:  „Kokie čia pavojai ir sunkumai gali kilti?” 

Raudonoji kepuraitė.•	
Raudonoji kepuraitė naudojama išsakyti paskutiniuosius jaus-
mus apie gautą rezultatą.
Kokie jausmai kyla žvelgiant į juodosios kepuraitės atliktą 
mąstymą? Jeigu jausmas sako „ne”, tada galima toliau gilintis  
į idėją, ją plėtoti, analizuoti ir tobulinti.
Arba mąstytojas gali paprasčiausiai ryžtis priimti riziką, kuri 
buvo išsakyta su juodąja kepuraite.

Mėlynoji kepuraitė. •	
Galiausiai mėlynoji kepuraitė panaudojama išvadų ir rezulta- 
tų apibrėžimui. 

Apibendrinimas

Šioje sekoje yra trys etapai:

Kūrybiškasis etapas – idėjų kėlimo ir išvystymo;•	
Vertinamasis etapas – turimų alternatyvų vertinimas;•	
Pasirinkimo ir išvadų padarymo etapas.•	
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Kiekviename iš šių etapų yra pritaikomos konkrečiai etapo 
užduočiai tinkamos trumpesnės kepuraičių sekos.

Emocinės situacijos

Yra tokių situacijų, kuriose emocijos ir jausmai jau egzistuoja. 
Todėl šiuos jausmus verta atskleisti dar diskusijos pradžioje ir  
tik po to judėti pirmyn.

Raudonoji kepuraitė. •	
Raudonoji kepuraitė naudojama jausmams atskleisti ir įvar- 
dinti. Jeigu kai kurie žmonės yra nelinkę atskleisti savo jaus- 
mų, kiti gali pradėti spėlioti, kokie tie jausmai iš tiesų yra:  
„Man atrodo, kad jūs apie tai jaučiate...” 
Jausmai visada turi būti atskleisti tokie, kokie jie yra. Tai nėra  
ir neturi būti kitos pusės įžeidimas ar kaltinimas darant kažką 
ne taip. Ir raudonoji kepuraitė neturėtų būti naudojama jaus- 
mų paaiškinimui ar jausmus sukėlusių priežasčių pristatymui.

Geltonoji kepuraitė. •	
Geltonoji kepuraitė užsidedama, jeigu išreikšti jausmai bu- 
vo neigiami. Bet jeigu jausmai buvo teigiami, tada galima už- 
sidėti juodąją kepuraitę. Tai viena iš retų situacijų, kai juodoji 
kepuraitė gali būti užsidėta prieš geltonąją.

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Jeigu grupėje yra dvi diskutuojančios pusės ir abi turi skirtin- 
gų jausmų, tada jos kartu pirmiausia turėtų užsidėti geltonąją 
kepuraitę.
Geltonoji kepuraitė siekia į situaciją pažvelgti konstruktyviai: 
„Kas čia yra teigiamo kiekvienai pusei?” „Kas čia yra naudin-
go?”

Juodoji kepuraitė.•	
Juodoji kepuraitė šiame etape patikrina kiekvienos pusės po- 
ziciją: „Ar šios pozicijos pagrįstos ir teisingos?” Juodoji ke- 
puraitė taip pat užsidedama pristatyti sunkumus ir pavojus, 
problemas ir nuoskaudas.
Visa tai turi būti padaryta logiškumo pagrindu. Visus šiuos da-
lykus reikia įvardyti, o ne ginčytis dėl jų.

Tokios kryptingos geltonos ir juodos kepuraičių pastangos 
padeda sukurti pilną situacijos žemėlapį.

Žalioji kepuraitė.•	
Žalioji kepuraitė naudojama pažvelgti, ar atsirado naujų idėjų 
ir ar esamos idėjos gali būti pakoreguotos. Žalioji kepuraitė 
taip pat gali būti panaudota naujo suvokimo pristatymui: 
„Jeigu į tai pažiūrėsite šiuo kampu, pamatysite tai visiškai ki-
taip...”
Žalioji kepuraitė gali pristatyti naujas vertybes, kurti pa- 
siūlymus, kurie tenkintų abi puses, ir suderinti diskusijoje ki- 
lusius prieštaravimus. 

Baltoji kepuraitė.•	
Šiame etape patikrinkite naujas žaliosios kepuraitės idėjas pa-
gal turimą baltosios kepuraitės informaciją: „Kas gali pasakyti, 
kiek kainuoja salės nuoma? Ši informacija leis pamatyti, ar  
mes tai galime sau leisti.”
Taip pat galima nauju, žalios kepuraitės pasiūlytu požiūriu 
pažvelgti ir į turimą informaciją: „Dabar aš matau, kad ...”
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Žalioji kepuraitė.•	
Žalioji kepuraitė vėl užsidedama pažiūrėti, ar kilo naujų min- 
čių peržvelgiant turimą informaciją: „Gal kilo naujų idėjų? Jei 
taip, tai laikas jas išsakyti.”

Raudonoji kepuraitė.•	
Į naujas idėjas pažvelgiame iš jausminės pusės: „Ar mano jaus-
mai pasikeitė?” „Ar yra perspektyvių idėjų?”

Mėlynoji kepuraitė.•	
„Koks yra rezultatas?” Mėlynoji kepuraitė rezultato įvardiji- 
mu užbaigia mąstymo sesiją: „Šiandien mes išnagrinėjome 
kelias galimas idėjas, bet dar nenusprendėme, prie kurios  
apsistosime.”
Naujos įdomios idėjos gali būti apsvarstytos kitoje mąstymo 
sesijoje. Mėlynoji kepuraitė numato kitus žingsnius: „Kitą kar- 
tą galėsime apsvarstyti...”

Reakcijos reikalaujanti situacija

Yra tokių situacijų, kuriose jūsų paprašoma reaguoti į tai, kas 
prieš jus padėta. Tokiu atveju ši kepuraičių seka gali būti panau-
dota kaip diskusijos struktūra.

Kepuraičių panaudojimo sekos

69



Edward de Bono MĄSTYMO PAMOKOS

Geltonoji kepuraitė.•	
Panaudokite geltonąją kepuraitę pažvelgti į naudą, stiprią- 
sias puses ir galimybes: „Kokios yra stipriosios šios idėjos 
pusės?” „Dėl ko verta ją nagrinėti?”

Juodoji kepuraitė.•	
Juodoji kepuraitė patikrina, ar idėja teisinga ir gali būti įgy- 
vendinta, pabrėžia sunkumus ir pavojus.

Raudonoji kepuraitė.•	
„Kaip mes jaučiamės po idėjos įvertinimo?” Raudonoji kepu- 
raitė taiko vertybes ir prioritetus bei intuiciją ir nuojautą. Svar-
bu pabrėžti, kad čia raudonoji kepuraitė taikoma po raciona- 
lių geltonosios ir juodosios kepuraičių. Natūraliai reaguoda- 
mi mes pirmiausiai reaguojame emocionaliai. Čia mes sulai-
kome emocinę reakciją ir ją išreiškiame, kai praplėstas idėjos 
suvokimas.

Žalioji kepuraitė. •	
„Ar gali ši idėja būti pakoreguota, patobulinta, pakeista, kad 
būtų priimtinesnė?” Žalioji kepuraitė mums teikia pasiūlymus 
ir atveria naujas galimybes. Vertiname ir kritikuojame tam, 
kad duotume darbo žaliai kepuraitei. Tai yra konstruktyvios 
kritikos esmė.

Juodoji kepuraitė.•	
Idėja bus atmesta, kai juodoji kepuraitė pateiks atmetimo 
priežastis ir logišką jų pagrindimą. Juodoji kepuraitė taip pat 
gali įskaityti ir raudonosios kepuraitės išsakytus jausmus: 
„Dauguma tai idėjai nepritaria, dėl to bus sunku ją įgyven- 
dinti.” Jeigu idėja bus priimta, tuomet juodoji kepuraitė įver- 
tina riziką, sunkumus ir pavojus, kad priimant sprendimą bū- 
tų aišku, kokios yra jo silpnosios pusės: „Jei mes tai įgy- 
vendinsime, tai gali sukelti visuomenės pasipiktinimą.” Jeigu 
idėja bus įgyvendinta, tada juodoji kepuraitė pateikia įprasti- 
nį vertinimą prieš idėjos įgyvendinimą.
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Mėlynoji kepuraitė.•	
Mėlynoji kepuraitė pateikia rezultatą ir išvadas: patvirtini-
mas arba atmetimas. Vienas iš galimų sprendimų gali būti at-
mesti idėją tokią, kokia ji yra dabar, ir pasiūlyti ją koreguoti 
su žaliąja kepuraite. Mėlynoji kepuraitė gali numatyti užduotį 
kitai mąstymo sesijai: „Mums dar reikės susirinkti ir aptarti 
konkrečią idėjos įgyvendinimo eigą?” „Kitą kartą įvertinsime 
patobulintą idėją ir tada priimsime galutinį sprendimą.”

Kūrybinė situacija

Kartais patenkame į situacijas, kurios reikalauja naujų idėjų. 
Tokiu atveju gali būti naudinga žemiau pateikiama seka.

Mėlynoji kepuraitė.•	
Mėlynoji kepuraitė aiškiai apibrėžia poreikį ir suformuluoja 
mąstymo sesijos užduotį: „Reikia sugalvoti, kaip surengti iš- 
leistuves.”

Žalioji kepuraitė.•	
Su žaliąja kepuraite galite pateikti pirmines idėjas ir galimy-
bes.
Idėjoms generuoti panaudokite keletą lateralinio mąstymo 
technikų – „Atsitiktinis žodis”,  „Po”...

Kepuraičių panaudojimo sekos
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Baltoji kepuraitė.•	
Pasitelkite baltosios kepuraitės informaciją naujoms idėjoms 
skatinti vietoj jau turimų idėjų tikrinimo.

Žalioji kepuraitė.•	
Su žaliąja kepuraite papildykite idėjų sąrašą naujomis idė- 
jomis.

Mėlynoji kepuraitė.•	
Surinkite, apibendrinkite ir išvardinkite galimas naujas idėjas.

Geltonoji kepuraitė.•	
Atidžiai peržiūrėkite naująsias idėjas ir susirašykite jų naudą. 
Geltonoji kepuraitė šiame etape naudojama idėjai sustiprinti 
arba naudingai idėjai numatyti sėkmingą įgyvendinimą.

Raudonoji kepuraitė. •	
„Kaip mes jaučiamės dėl šių naujų idėjų?”
„Kurios iš jų yra daug žadančios?”
„Kurios yra įdomios?”
„Kurios turi daugiausiai potencialo?”

Tai emocinis vertinimas, kuris įtraukia patirtį ir nuojautą.

Mėlynoji kepuraitė.•	
Apibendrinkite ir pristatykite išvadas. Išvardinkite daug ža- 
dančias idėjas. Jeigu reikia vieną ar kitą idėją plėtoti arba 
tyrinėti toliau, tai tampa kitos mąstymo sesijos, kurioje bus 
naudojama reagavimo seka, užduotimi.
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„Šešių mąstymo kepuraičių” taikymo galimybės
Mes jau susipažinome su „Šešiomis mąstymo kepuraitėmis“: 

žinome jų spalvas bei mąstymo būdą, kuris už jų slypi. Mes taip 
pat žinome situacijas, kuriose tos kepuraitės yra naudojamos,  
ir pagrindines tų kepuraičių funkcijas tose situacijose. Taip pat 
jau sužinojome, kaip galima derinti dvi, tris ir daugiau kepurai- 
čių konkrečiose mąstymo situacijose.

Žinios yra gerai, bet vien jų nepakanka sėkmingam kepurai- 
čių taikymui praktikoje.

Kitas būtinas žingsnis yra mąstymo kepuraičių įvaldymas, t.y. 
išsitreniravimas tiek, kad bet kuriuo momentu galėtume užsidėti 
bet kurią kepuraitę ir su ja pamąstyti. Taip pat mes turėtume 
gebėti stabtelėti savo mąstyme ir pasakyti, su kokia kepuraite 
mes mąstėme. Taip pat gebėtume priversti save nusiimti dėvimą 
kepuraitę ir ją pakeisti kita.

Tada, kai jau gebame atpažinti, užsidėti, nusiimti ir pakeisti 
kepuraitę, tada ateina laikas kepuraičių taikymui kasdieniame 
mąstyme. 

Viena kepuraitė ar kepuraičių seka?
Bet kada mąstant kepuraitės gali būti naudojamos po vieną. 

Taip dažniausiai ir būna. Kepuraitės naudojamos kaip priemonė, 
siekiant nukreipti mąstymą kita linkme ar pakeisti dominuojantį 
mąstymo būdą.

Tam tikru tikslu galima naudoti dvi ar tris kepuraites iš eilės. 
Pavyzdžiui, tam, kad įvertintume idėją, po geltonos kepuraitės 
galima užsidėti juodą. Po juodos kepuraitės galima užsidėti žalią 
tam, kad patobulintumėme sumanymą – rastume būdus, kaip 
galima būtų išvengti juodos kepuraitės nurodytų trūkumų. 

„Šešių mąstymo kepuraičių” taikymo galimybės
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Vienos kepuraitės naudojimas
Dauguma gyvenimo situacijų yra tokios, kuriose visiškai pa- 

kanka panaudoti vieną kepuraitę. Nuo vienos kepuraitės panau-
dojimo reikėtų pradėti kepuraičių taikymą. Tai nereikalauja ži- 
noti visų kepuraičių – susipažinus su pirma kepuraite jau galima 
pradėti ją taikyti.

Vienos kepuraitės taikymas yra paprastas ir efektyvus. Jį iš- 
bandžius kyla pasitikėjimas visu metodu ir motyvacija bandyti 
daugiau.

Čia pristatysime keturis paprastus pavienės kepuraitės pritai-
kymo būdus.

Užsidėkite kepuraitę
Diskusijos metu galime paprašyti kito žmogaus užsidėti tam 

tikros spalvos kepuraitę. Arba galime paprašyti visos grupės ke-
lias minutes pabūti su tam tikros spalvos kepuraite:

„Aš noriu, kad jūs man pasakytumėte juodos kepurai- •	
tės požiūrį į šią idėją. Kas būtų blogai, jei mes tai iš- 
bandytume?”
„Mes įstrigome. Kodėl mums neužsidėjus žalios kepurai- •	
tės ir nepabandžius rasti naujų idėjų šiai problemai 
spręsti?”
„Kokius faktus žinote apie tai? Ką mes apie tai žinome? •	
Pamąstykime užsidėję baltą kepuraitę.”

Kepurės „užsidėjimas” arba prašymas kitų pamąstyti su ke- 
puraite gali būti lydimas fizinio veiksmo: spalvotos kepuraitės 
užsidėjimo arba kortelės pakėlimo. Tai padeda sąmoningai iš- 
laikyti kepuraitę ir įjungti reikalingą mąstymo būdą. Tai ypač ak-
tualu mokymosi fazėje.

Mažieji mąstytojai pasižymi konkretesniu mąstymu. Jiems  
sunku suvokti abstrakčią kepuraitės idėją. Daug lengviau įsijaus- 
ti, kai kepuraitė yra konkreti ir pačiupinėjama. Jaunesnieji mąs- 
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tytojai ypač mėgsta žaisti; jie pasirengę pamąstyti taip, kaip 
prašoma, kad tik galėtų užsidėti spalvotą kepuraitę. Su vaikais 
galima kartu pasidaryti spalvotas kepuraites.

Suaugusiems taip pat praverčia manipuliacija fizine kepurai- 
te, tačiau čia ieškoma paprastumo ir patogumo. Tam tikslui buvo 
parengtos „Šešių mąstymo kepuraičių” kortelės. 

  

  

Kortelės atlieka ne tik manipuliuojamo objekto, bet ir kepu- 
raičių prasmių priminimo funkciją. Vienoje jų pusėje pavaizduo- 
ta kepuraitė ir jos reikšmė, o kitoje – primenamas su ta kepuraite 
atliekamas mąstymas.

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“
Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Balta 
kepuraitė

Informacija ir faktai

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“
Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Geltona 
kepuraitė
Konstruktyvus 

optimizmas

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“
Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Raudona 
kepuraitė

Emocijos ir jausmai

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“
Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Žalia 
kepuraitė

Kūrybinis mąstymas

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“
Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Mėlyna 
kepuraitė

Mąstymo valdymas

Projektas „Mąstymo kompetencijos lavinimas“
Parengta pagal Edward de Bono “Šešias mąstymo kepures”

Juoda 
kepuraitė

Atsargumas ir kritika
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Nusiimkite kepuraitę

Galite paprašyti vieno žmogaus ar grupės, kad nusiimtų tam 
tikros spalvos kepuraitę. Žmonės šiaip sau sąmoningai neužsi- 
deda kepuraitės, bet mums aiškiai matosi, kad per ilgai arba ne 
vietoje naudoja tam tikrą mąstymo būdą. Čia mes norime paro-
dyti, kad šiuo metu mąstymo procesas yra tam tikro tipo. Taigi, 
mes prašome diskusijos dalyvių „palikti” to tipo mąstymą. Tam 
tikslui labai patogu panaudoti „Šešias mąstymo kepuraites”.

„Tai raudonos kepuraitės mąstymas. Ar galėtumėte minu- •	
tei nusiimti raudoną kepuraitę?”
„Jūs pademonstravote juodos kepuraitės mąstymą. Dabar •	
prašau nusiimti juodą kepuraitę.” 
„Jūs sugalvojote daug naujų dalykų, bet, manau, kad da- •	
bar laikas nusiimti žalias kepuraites.”

Šis prašymas taip pat gali būti palydimas akivaizdžiu realios 
kepuraitės nusiėmimu arba kortelės padėjimu į šoną.

Pakeiskite kepuraitę
Kai mąstytojai supranta šešias kepuraites, galime jų prašyti 

keisti mąstymą. Tai pasieksime siūlydami jiems nusiimti vieną ir 
užsidėti kitą kepuraitę. Taip galima paprašyti pakeisti mąstymą 
neužgaunant kito žmogaus jausmų. Mes nepuolame ir nekriti-
kuojame esamo mąstymo būdo, tik prašome pokyčio. 

„Mes išgirdome gerų dalykų. Dabar pakeičiame geltoną •	
kepuraitę juoda. Kur mes susidurtume su problemomis 
taip darydami?”
„Su juoda kepuraite tu labai gerai parodei, kodėl ši idėja •	
galėtų būti nevaisinga. Dabar pereikime prie žalios ir 
pažiūrėkime, ar galėtų iš šios idėjos kas nors gero išeiti?”
„Tai labai įdomi mintis. Gerai, dabar nusiimk žalią kepurai- •	
tę, užsidėk baltą ir pasakyk, kokius faktus mes žinome.”
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Signalizuokite savo mąstymą
Mes galime įvardinti kepuraitę, kad pasakytume, kokį mąsty- 

mo būdą ruošiamės naudoti. Naudokite kepuraites patys – ir pa-
sakykite kitiems, kada kokią kepuraitę užsidedate. Tai ypač yra 
naudinga, kai mokote šio metodo kitus. 

„Dabar užsidedu juodą kepuraitę ir manau, kad mes nega- •	
lime pasiimti muzikos instrumentų dabar, nes neturėsime 
laiko jų padėti atgal prieš pietus.”
„Dabar trumpam užsidedu raudoną kepuraitę ir turiu pa-•	
sakyti, kad man nepatinka tos knygų lentynos. Nežinau, 
kodėl jos man nepatinka.”
„Užsidedu žalią kepuraitę ir noriu pasiūlyti idėją dirban- •	
tiems kompiuteriu. Tai tik pasiūlymas.”

Taigi, mes galime paprašyti žmonių užsidėti, nusiimti, kaita- 
lioti ar rodyti, kokias kepuraites jie užsideda. Mes patys taip pat 
galime užsidėti ir nusiimti kepuraites. Čia vėl galime panaudoti 
kepuraičių korteles.

Šio metodo didžiausi privalumai yra formalumas ir žaismin- 
gumas. Užsidėdami kepuraites žmonės mokosi žaisti naują žai- 
dimą, o žaisdami mes išmokastame naujai mąstyti.

Unikali mėlyna kepuraitė
Mėlyna kepuraitė skiriasi nuo kitų,  nes ji naudojama mąstymo 

procesui nukreipti. Iš tikrųjų mes naudojame mėlyną kepuraitę, 
kai siūlome naudoti kokią kitą kepuraitę. Nereikia kiekvieną kar- 
tą pabrėžti mėlynos kepuraitės. Nėra tikslinga sakyti, pavyzdžiui: 
„Užsidedu mėlyną kepuraitę ir manu, kad reikia pereiti prie juo-
dos kepuraitės mąstymo”. 

Tačiau kartais reikia ir naudinga paminėti mėlyną kepuraitę. 
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Yra tokie trys svarbūs mėlynos kepuraitės panaudojimo mo-
mentai.

Mąstymo plano aptarimas diskusijos pradžioje,•	
„Užsidėkime mėlynas kepuraites ir nuspręskime, apie ką 
mes norime mąstyti ir kokių  kepuraičių mums reikės.”
Mąstymo tikslų performulavimas diskusijos viduryje:•	
„Tai įdomu, bet, man atrodo, mes nutolstame nuo to, apie 
ką norėjome pakalbėti. Aš trumpam užsidėsiu mėlyną 
kepuraitę, kad priminčiau, apie ką mes norėjome kalbėti.”
Susumuoti tai, apie ką buvo mąstyta, diskusijos pabai- •	
goje:
„Aš noriu, kad jūs užsidėtumėte mėlynas kepuraites ir 
pasakytumėte vieną sakinį apie tai, ką mes šioje diskusi-
joje nuveikėme.” 

Naudoti mėlyną kepuraitę – tai nereiškia, kad turime kalbėti 
tik apie kitas kepuraites. Galime siūlyti bet kokius mąstymo 
žingsnius.

Paprastų sekų naudojimas
Perėjimas nuo pavienės kepuraitės prie kepuraičių sekos yra 

didelis žingsnis pradedančio “kepuraičių nešiotojo” kelyje.
Galima pradėti nuo šiose gairėse pristatytų paprastų sekų. 

Konkrečiai mąstymo situacijai pasirinkti siūlomą seką ir ją iš- 
bandyti.

„Pabandykime greitai įvertinti šią idėją: pradžioje visi •	
užsidėkime geltonąją kepuraitę, o paskui apibendrinimui 
panaudokime mėlynąją.”
„Ko verta ši idėja, suprasime panagrinėję ją su geltonąja ir •	
su juodąja kepuraite.”
„Čia reikėtų būti atsargiems, tad pirma užsidėkime baltą- •	
ją, o paskui juodąją kepuraites.”

Grupei lengviau, jei patyręs moderatorius pasiūlo kepuraičių 
seką. Jei tikimės, kad grupė pasirinktų reikalingą seką, tai tuo at-
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veju gali padėti pagalbinės priemonės. Reikia trumpos papras- 
tų sekų atmintinės. Tai gali būti:

Ant sienos kabantis trumpųjų sekų plakatas (jį galima pa-•	
sirengti patiems).
Ant vieno ar kelių lapų atspausdinta trumpųjų sekų at- •	
mintinė.

Tada galima paprašyti grupės parinkti seką, kuri geriausiai tik- 
tų konkrečiose situaciojoje.

Kai įgyjama patirties naudojant rekomenduojamas papras- 
tąsias sekas ir įgyjama pasitikėjimo savo jėgomis, galima drąsiai 
pereiti prie savarankiško trumpųjų sekų sudarymo ir išbandymo.

Savo sudarytas ir sėkmingai išbandytas sekas galima pridėti 
prie šiose gairėse pateikto paprastų sekų sąrašo.

Pilnų sekų panaudojimas
Jei jaučiate, kad laisvai dėvite pavienes kepuraites ir kad pa- 

prastos sekos yra nepakankamos išsikeltiems uždaviniams spręs- 
ti, gal jau atėjo metas pereiti prie pilnųjų sekų.

Pilnoji kepuraičių seka mums siūlo mąstymo trajektoriją.

Kada naudojamos pilnosios sekos?
Pirmiausia pažvelkime į praktinį pilnosios sekos taikymo pa- 

vyzdį:

Mokinys po pamokos priėjo prie dBT mokančio mokytojo ir 
pasakė: „Pone mokytojau, mano tėvai stovi ant skyrybų slenks- 
čio. Mes pastatėme naują savo namo aukštą. Tėtis nori, kad jame 
kambariai būtų panaudoti vienam tikslui, o mama jų nori ki- 
tam tikslui. Kiekvieną dieną vakarieniaudami jie ginčijasi vis 
apie tą patį ir man tai jau atsibodo. Esu įsitikinęs, kad greitai jie 
pratrūks ir išsiskirs!” 

Mokytojas jam patarė kito jo tėvų ginčo metu panaudoti pil- 
nąją emocinės situacijos seką. Kitą dieną jis sulaukė savo moki-
nio mamos skambučio: „Pone mokytojau, jūs išgelbėjote mūsų 
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santuoką. Aš ir mano vyras jau keli mėnesiai ginčijamės, kaip 
panaudoti mūsų namo priestatą. Mūsų sūnus vakar padavė 
mums tą kepuraičių sąrašą ir mes savo situaciją išsprendėm per 
dvidešimt minučių. Ačiū!”

Pilna seka gali būti naudojama, kai atsiranda poreikis į situaci- 
ją pažvelgti giliau. Kai kurie naudoja frazę „rimtai pamąstyti”  
apie susidariusią situaciją, tačiau tuomet gali atrodyti, kad pa-
prastosios sekos naudojamos ne tokiose rimtose situacijose.  
Taip manyti yra klaidinga.

Kai kurie vengia pilnųjų sekų dėl laiko, reikalingo kievienai 
„kepuraitei užsidėti”. Kadangi kiekviena kepuraitė sąmoningai 
nukreipia dėmesį: jausmai – raudona, galimybės – žalia ir t. t.,  
tariamai sudėtingas kepuraičių rinkinys pareikalauja daug laiko. 
Vėlgi taip nėra, kiekvienos atskiros kepuraitės mąstymas gali 
užimti iki minutės laiko. Žinoma, reikia riboti kepuraitei skirtą 
laiką ir laikytis disciplinos.

Pilna seka gali būti panaudota žodinės ar rašytinės ataskaitos 
struktūrai sukurti. Kiekviena kepuraitė gali suteikti kitą akcentą, 
kryptį, antraštę ar paragrafą. 

Abipusio mąstymo, vengiant debatų ir ginčų, principas, kurį 
pabrėžia E. de Bono, yra sustiprinamas, kai naudojama pilnoji 
seka. Pilnoji kepuraičių seka gali būti naudinga konflikto ar ginčo 
situacijoje, kai kiekviena pusė yra linkusi tik atakuoti ir gintis.

Pilnoji kepuraičių seka gali būti naudojama diskusijose ar su- 
sitikimuose, kurie dažnai įklampina mus ginče ir smulkmenose.

Pilnoji kepuraičių seka gali būti naudinga atsakingo spren-
dimo situacijose. Ji gali būti naudojama individualiai, kai reikia 
kažką asmeniškai nuspręsti arba išanalizuoti iškilusią problemą, 
arba grupėje.

Tačiau reikia priminti, kad nereikėtų piktnaudžiauti pilnosio- 
mis sekomis. Kartais, norėdami gero, mes sukuriame papildomą 
sumaištį ir pasunkiname darbą. To reikėtų vengti. Paprastumas ir 
efektyvumas yra dBT mąstymo vertybė.
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Pilnų sekų naudojimo rekomendacijos
Praktikuotis galima pradėti nuo šiose gairėse pateiktų pilnųjų 

sekų, paskui jas naudoti lanksčiai pritaikant prie mąstymo eigos. 
Sukaupus taikymo patirties galima imtis kurti savo pilnąsias se-
kas.

Sekoje kiekviena iš kepuraičių gali būti naudojama keletą 
kartų. Pavyzdžiui, juodoji kepuraitė gali būti panaudojama al-
ternatyvai sustiprinti, nustatant silpnąsias jos puses, įvertinti 
alternatyvą – pažvelgiant į sunkumus ir pavojus ir dar prieš vei- 
kiant atlikti paskutinįjį vertinimą.

Kai reikia pamąstyti su geltonąja ir juodąja kepuraitėmis, kad 
įvertintume, geriausia pirmiau užsidėti geltonąją kepuraitę, o  
po to juodąją.

Kai juodoji kepuraitė naudojama įvardyti trūkumus tam, kad 
juos įveiktume, ar idėjai įvertinti, nėra būtina nurodyti, kurios 
juodosios kepuraitės dalies mąstymo reikia.

Mėlynoji kepuraitė skirta užduočiai įvardyti ir susitelkti tie ja.  
Ji taip pat naudojama apibendrinti ir pagreitinti išvadų ir rezul- 
tatų pateikimą. Visos pilnosios sekos prasideda ir baigiasi mėly- 
nąja kepuraite. Kartais tai tiesiog įprastas žingsnis.

Paskutinis įvertinimas prieš veiksmą visada tenka juodai ke- 
puraitei, nesvarbu, kiek kartų ji jau buvo naudota. Po šios juodo-
sios kepuraitės mes visada užsidedame raudonąją, kad pasaky-
tume, kaip jaučiamės dėl galutinio sprendimo.

Planuodami pilnąsias sekas turėtume pagalvoti apie alterna- 
tyvias trajektorijas:

„Jei grupė toje vietoje entuziastingai palaikys idėją, tai •	
reikės pasiūlyti užsidėti juodą kepuraitę, o jei dauguma 
bus pesimistiški, tai reiks pradėti nuo geltonos.”
„Jei čia nesiras jokių idėjų, tai reiks grįžti prie baltos ke- •	
puraitės ir pateikti daugiau informacijos.”
„Šitoje situacijoje gali prasiveržti emocijos, todėl gali tekti •	
panaudoti raudonąją kepuraitę. Jei emocijų nepastebėsiu, 
tai raudonos šioje vietoje nenaudosiu.”
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Iš anksto numatę alternatyvas galime lanksčiau ir efektyviau 
dirbti.

Tai per daug sudėtinga! 

Kadangi didžiąją laiko dalį mąstome automatiškai – mes nei- 
name per kelią neįsitikinę, kad neatvažiuoja mašina – pradžioje 
mums keista mokyti save vienu metu sąmoningai nukreipti sa- 
vo dėmesį tik į vieną dalyką.

Kepuraites taikantys mąstytojai retai skundžiasi dėl papras- 
tųjų sekų naudojimo, o pilnos sekos atrodo sudėtingomis. „Su- 
dėtingumas” yra suvokimas, tačiau į sudėtingumo baimę būtina 
reaguoti ir į ją reikia atsakyti.

E. de Bono pilnąsias sekas siūlo naudoti rečiau nei paprastą- 
sias. Nėra tokių išvadų, kad paprastosios sekos negalėtų būti 
naudojamos tiek dažnai, kaip ir mąstymas po vieną kepuraitę. 
Yra trys galimybės:

•	 Pirmoji	–	vienu	metu	naudoti	vieną	kepuraitę.	
•	 Antroji	–	naudoti	vieną	ar	keletą	paprastųjų	sekų.
•	 Trečioji	–	naudoti	vieną	ar	daugiau	pilnųjų	sekų.
Praktinėje situacijoje įgudęs „kepuraičių nešiotojas” gali pa-

sirinkti iš karto naudoti pilnąją seką ir tada tęsti su paprastąja. 
Įgijus nemažai patirties kepuraičių sekų naudojimas tampa na- 
tūraliu mąstymo procesu. Šio mąstymo modelio įrašymas į sme- 
genis ateina su laiku ir praktika.

Lygiai tokia pati situacija vyrauja mokantis CoRT įrankių. Tol, 
kol naujasis mąstytojas įgauna pasitikėjimo, geriausia pasirinkti 
vieno įrankio naudojimą atitinkamai situacijai. Vėliau pamatoma 
ir interaktyvaus kelių CoRT įrankių naudojimo vertė.

Remiantis patirtimi galima sakyti, kad interaktyvus įrankių 
naudojimas natūraliai atsiranda po šešių mėnesių nuo mokymų 
pradžios. Kuo aktyviau ir dažniau naudojami CoRT mąstymo 
įrankiai, tuo anksčiau pasireiškia interaktyvus jų naudojimas. Tai 
būdinga ir mokantis „Šešių mąstymo kepuraičių”.
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E. de Bono naujieji mąstymo metodai yra susiję su keletu 
raktinių žodžių, tarp kurių yra „sąmoningas dėmesys” ir „ dėme- 
sio nukreipimas”. Kitas žodis yra „paprastumas”. „Paprastumas”  
yra ir CoRT, ir „Šešių mąstymo kepuraičių” pagrindas: „Štai situ- 
acija – ši kepuraitė arba ši kepuraičių seka nukreipia mūsų dė- 
mesį tokiu būdu”. 

Tai reikalauja per daug laiko!
Vėlgi laikas, reikalingas kokiai nors idėjai ar situacijai, yra tik 

mūsų suvokimas. Dažnai laikas yra veiksnys, kai negalime pa- 
siekti norimų rezultatų arba pasiekti rezultatai tik kelia sumaištį.

„Šešių mąstymo kepuraičių” metodas garantuoja rezultatą ne-
paisant to, ar trokštamas rezultatas yra sprendimas, ar veiksmas. 
Pasiektas rezultatas pateisina panaudotą laiką, jeigu mąstytojas 
jaučia, kad laikas – problema.

E. de Bono teigia, kad mes praleidžiame per mažai laiko gal-
vodami – mes esame linkę galvoti per greitai. Tai nereiškia, kad 
turime praleisti daugiau laiko galvodami, kai reikalingas greitas 
sprendimas. Sekos mūsų mąstymui tampa efektyviu komponen-
tu. Iš patirties galima pasakyti, kad sekos pagreitina mąstymą, 
nes jos nukreipia ir sukoncentruoja dėmesį ir padeda išvengti 
įprastinio klaidžiojimo aplink temą.

Interaktyvus kepuraičių sekų naudojimas
Kai įgyjame patirties ir pasitikėjimo, tada mažiau prisirišame 

prie užduotų sekų, o patys lanksčiai kievienoje situacijoje už- 
sidedame mėlynąją kepuraitę ir suplanuojame savo mąstymo 
procesą. Jame mes galime numatyti visus žingsnius, reikalingus 
tikslui pasiekti ir kiekvienam žingsniui numatyti kepuraitę arba 
CoRT įrankius, arba galime planuoti etapais.

Viso mąstymo proceso nuo pradžios iki pabaigos planavimas 
prieš pradedant spręsti užsibrėžtą uždavinį iš esmės mažai skirsis 
nuo užduotų sekų naudojimo. Tik šiuo atveju mes patys pasirink-
sime minties instrumentus.
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Pažvelkime į paprastą mąstymo proceso plano pavyzdį.

Mokinys susidūrė su problema. Kad ir kaip stengtųsi, jis vi- 
suomet gauna prastą lietuvių kalbos rašinio pažymį. Kadangi jis 
mokėsi dBT, tai greitai suplanavo savo mąstymą, skirtą proble-
mos sprendimo paieškai:

Pirmiausia mokinys planuoja pasidarbuoti su baltąja ke- •	
puraite ir susirinkti visą informaciją. Jis planuoja paprašy- 
ti mokytojo jo daromų klaidų sąrašo.
Paskui jis planuoja analizuoti savo klaidas – čia jam pra- •	
vers CoRT2 įrankis „analizuok”.
Tada jis užsidės žaliąją kepuraitę ir bandys iš naujo pa- •	
žvelgti į savo problemą bei ją įvardyti.
Tada su žaliąja kepuraite paieškos įvardytos problemos •	
sprendimo idėjų.
Panaudodamas geltonąją ir juodąją kepuraitę jas įvertins.•	
Dar paprašys mokytojo įvertinti lietuvių kalbos mokymosi •	
problemos sprendimo idėjas (OPV).
Tada su mėlynąja kepuraite apibendrins gautus vertini- •	
mo rezultatus, nuspręs, ką daryti, bei parengs savo moky- 
mosi planą, kurį įgyvendinus problema turėtų būti iš- 
spręsta.

Šiame pavyzdyje mąstymą planavo ir atliko tas pats žmogus. 
Jis kitus žmones (mokytoją) panaudojo tik kaip informacijos ir 
požiūrio šaltinį. Tai individualaus mąstymo atvejis.

Tačiau yra daug situacijų, kai reikia mąstyti ir priimti sprendi-
mus drauge. Kitas pavyzdys iliustruos situaciją, kai dBT mąsty- 
tojas bandys organizuoti mąstymą žmonių, kurie nieko nežino 
apie „Šešias mąstymo kepuraites” ir kitus dBT metodus.

Kai 1993 metais Naujojoje Zelandijoje buvo išleista nauja 
nacionalinė ugdymo programa, dBT treneriui buvo pavesta su- 
rasti būdą, kaip pristatyti naują mokymo programos elementą 
– sveiką gyvenseną. Taigi, jam teko pirmininkauti mokyklos 
bendruomenės susirinkimui, skirtam naujo programos elemen-
to įvedimo galimybėms ištyrinėti. Žinodamas apie priešinimąsi 
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pasiūlymui, jis nusprendė diskusiją organizuoti naudodamas 
„Šešias mąstymo kepuraites”, tačiau to savo kolegoms nepasakė. 
Kaip „Šešių mąstymo kepuraičių” metodo treneris, jis buvo įsi- 
tikinęs, kad šis būdas įveiks nerimą ir pasiūlys naujos programos 
įgyvendinimo kelią. Kadangi visų jausmai buvo labai stiprūs, jis 
pradėjo savo kolegoms pateikdamas šį klausimą: „Pasidalinki- 
me savo jausmais apie šį vadovybės nurodymą – integruoti svei- 
ką gyvenseną į jaunesniųjų klasių mokinių mokymo planą.”

Savo klausimą jis papildė tuo, kad niekam nereikia aiškinti, 
kodėl jie jaučia viena ar kita, kad jiems taip pat nereikia teisin-
tis dėl savo jausmų. Jis paprašė tų, kurie nori atskleisti savo jaus- 
mus, „užsidėti raudonąją kepuraitę” jiems nežinant, kad naudoja 
šį mąstymo metodą.

Daugeliui pasidalijus savo jausmais susirinkimas buvo tęsia- 
mas taip: „Mes turime Švietimo ministerijos paruoštas sveikos 
gyvensenos mokymo gaires. Esame garantuoti, kad naujos pro-
gramos įgyvendinimas bus finansuojamas. Mes jau turime mo- 
komosios medžiagos iš ankstesnės patirties, kuri gali būti pritai-
kyta naujos programos įgyvendinimui. Kokios dar informacijos 
mums reikia?”

Beveik po keturiasdešimties minučių sveikos gyvensenos in- 
tegravimo į socialinių mokslų dalykus problema buvo išdisku- 
tuota išsamiai, atvirai ir sistemingai, kepuraitė po kepuraitės, jų 
visai neminint. Po to, kai kolegos išsakė savo jausmus (raudonoji 
kepuraitė) ir ištyrinėjo visus galimus resursus (baltoji kepuraitė), 
jie sutiko kurti programą. Juodosios kepuraitės mąstymui – atsar-
ga ir rizika – daug laiko skirti nereikėjo, nes dauguma mokytojų 
jau turėjo panašios patirties šioje srityje. Kai kurie pastebėjo 
realias galimybes dalintis mokymosi medžiaga ir kreiptis pagal-
bos į bendruomenės ekspertus, kurie galėtų prisidėti prie pro- 
gramos įgyvendinimo (geltonosios ir žaliosios kepuraitės mąsty- 
mas). Mėlynosios kepuraitės mąstymas buvo panaudotas toli- 
mesnių žingsnių siūlymui: „Ar mums reikia peržiūrėti įvairius mū- 
sų diskusijos aspektus, ar turėtume pagalvoti apie tai, ką mums 
reikia padaryti, kad procesas pradėtų judėti į priekį?”
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Ši situacija tik viena iš pavyzdžių, kaip paprastai ir efekty- 
viai galime panaudoti „Šešias mąstymo kepuraites” bet kurioje 
grupėje žmonių.

Dar platesnės kepuraičių panaudojimo galimybės yra grupė- 
se, kur dauguma narių yra įvaldę šį metodą. Kitas pavyzdys ilius-
truoja būtent tokią situaciją.

Grupė studentų, susipažinusių su „Šešiomis mąstymo kepu- 
raitėmis”, turėjo nuspręsti dėl atsiskaitymo už savarankišką dar- 
bą datos nukėlimo. Dauguma studentų nepajėgė laiku susitvar- 
kyti su užduotimi ir siekė atsiskaitymo terminą pratęsti dar vie- 
ną savaitę.

Vienas studentas iš karto ėmėsi mėlynos kepuraitės ir pasiū- 
lė visiems grupės nariams užsidėjus raudoną kepuraitę išsakyti 
savo nuomonę dėl atidėjimo.

Paaiškėjo, kad grupėje yra studentų, kurie nenori atidėti, nes 
jau yra susiplanavę savo darbus. Atidėjimas sugriautų jų planus.

Po pasidalinimo nuomonėmis moderatorius pasiūlė visiems 
užsidėti mėlynas kepuraites ir pagalvoti, kaip jie galėtų tą reikalą 
išjudinti.

Nutarta padirbėti su žaliomis kepuraitėmis ir pasidalinti idė- 
jomis „Ką daryti?”, o paskui jas įvertinti naudojant geltoną ir juo- 
dą kepuraites, vėliau su raudona kepuraite nuspręsti.

Greitai buvo išgryninti trys pasiūlymai: atidėti, palikti po se- 
novei ir atidėti tik daliai studentų.

Prireikė baltos kepuraitės informacijai apie formalius kurso 
ir dėstytojo reikalavimus surinkti. Vienas grupės narys pakėlė 
mėlyną kepuraitę ir visų paprašė skirti laiko baltai kepuraitei.

Surinkus reikalingą informaciją neilgai truko ir idėjų vertini-
mas.

Tada grupė pasirinko trečią pasiūlymą ir visi liko tuo paten-
kinti. Nė minutės netruko paskutinė raudonos kepuraitės sesija.
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Šiame pavyzdyje išryškėja keli svarbūs dalykai:

Lankstus mąstymo sekos dėliojimas proceso eigoje, mė- •	
lynos kepuraitės intarpai mąstymo procese.
Grupės narių indėlis į mąstymo organizavimą, teisė kiek- •	
vienam, matančiam, kaip reikia dirbti toliau, užsidėti mė- 
lyną kepuraitę.
Visų grupės narių „paklusimas” mėlynai kepuraitei.•	

Darbas metodą įvaldžiusioje grupėje leidžia atskleisti visą me- 
todo potenciją. Nors metodas veikia ir su kepuraičių nežinančiais 
žmonėmis, tačiau visada verta skirti laiko kepuraitėms bei darbo 
su jomis principams pristatyti.

Kepuraičių taikymo apibendrinimas
Kepuraitės gali būti plačiai taikomos skirtingose situacijose. 

Mes galime pasirinkti taikyti individualiai, darbui su grupe arba 
galime pakviesti visą grupę kartu padirbėti su kepuraitėmis. 
Mes galime taikyti pavienes kepuraites, rinktis paprastąsias arba 
pilnąsias sekas. Galime sekas naudoti kaip „mąstymo receptus”, 
arba galime kurti „mąstymo receptus” patys.
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Šias galimybes sudėkime į lentelę:
 

Individualus 
taikymas

Taikymas 
su kitu žmogumi 

arba grupe

Taikymas dBT 
mąstytojų grupėje

Viena 
kepuraitė

individualus 
kepuraitės pasirin-
kimas ir pritaiky-
mas savo paties 

mąstymui

individualus 
kepuraitės pasirin-

kimas ir pritai-
kymas bendram 

mąstymui

bendras kepuraitės 
pasirinkimas ir 

pritaikymas ben-
dram mąstymui

Paprastosios 
kepuraičių 
sekos kaip 
„mąstymo 
receptas”

individualus 
paprastosios 

kepuraičių sekos 
pasirinkimas ir 

pritaikymas savo 
paties mąstymui 

organizuoti

individualus 
paprastosios 

kepuraičių sekos 
pasirinkimas 
ir pritaikymas 

grupės mąstymui 
organizuoti

grupinis papras-
tosios kepuraičių 

sekos pasirinkimas 
ir pritaikymas 

grupės mąstymui 
organizuoti

Pilnosios 
kepuraičių 
sekos kaip 
„mąstymo 
receptas”

individualus pil-
nosios kepuraičių 

sekos pasirinkimas 
ir pritaikymas savo 

paties mąstymui 
organizuoti

individualus pil-
nosios kepuraičių 

sekos pasirinkimas 
ir pritaikymas 

gupės mąstymui 
organizuoti

grupinis pilnosios 
kepuraičių sekos 

pasirinkimas 
ir pritaikymas 

grupės mąstymui 
organizuoti

Prieš sesiją 
sukurtos 

originalios 
kepuraičių 

sekos 
pritaikymas

individualus 
kepuraičių sekos 

sukūrimas ir 
pritaikymas savo 
paties mąstymui 

organizuoti

individualus 
kepuraičių sekos 

sukūrimas ir 
pritaikymas 

grupės mąstymo 
mąstymui organi-

zuoti

grupinis 
kepuraičių sekos 

sukūrimas ir 
pritaikymas 

grupės mąstymo 
mąstymui organi-

zuoti

Kepuraičių 
sekos kūrimas 

mąstymo 
procese

individualus 
kepuraičių sekos 
kūrimas individu-

alaus mąstymo 
procese

individualus 
kepuraičių sekos 
kūrimas grupinio 
mąstymo procese

grupinis 
kepuraičių sekos 
kūrimas grupinio 
mąstymo procese

 
Priklausomai nuo savo ir diskusijų dalyvių patirties bei 

sprendžiamų uždavinių sudėtingumo jūs pasirinksite sau tin- 
kamiausią „Šešių mąstymo kepuraičių” pritaikymo galimybę.

Sėkmės!
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