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Περίληψη 

Η εργασία διαπραγµατεύεται την ανάπτυξη και καλλιέργεια µεταγνωστικών διαδικασιών σε 
µαθητές Λυκείου. Οι µεταγνωστικές στρατηγικές διαδραµατίζουν εξέχοντα ρόλο στη σύγχρονη 
εκπαιδευτική διαδιακασία.  

Αρχικά δίνονται οι πιο σηµαντικοί ορισµοί για την µετάγνωση. Όλοι έχουν κοινό τόπο τη 
ρύθµιση των γνωστικών διαδικασιών.  

Στη συνέχεια αναλύονται οι στόχοι, οι προϋποθέσεις και οι βασικές διαδικασίες της 
µετάγνωσης και επιχειρείται η διάκριση µεταξύ της έννοιας των στρατηγικών µάθησης και των 
µεταγνωστικών στρατηγικών (δεξιοτήτων).  

Τέλος, προτείνεται η εφαρµογή µεταγνωστικών στρατηγικών µε χρήση της τεχνικής των έξι 
καπέλων σκέψης στο µάθηµα: Ερευνητική εργασία (Project) της Α’ Λυκείου. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά µε τις 

µεταγνωστικές διαδικασίες και το ρόλο που διαδραµατίζουν στη µάθηση. Οι έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι η µάθηση βελτιώνεται όταν υιοθετούνται µεταγνωστικές 
στρατηγικές [14]. 
Γι’ αυτό ο καθηγητής του σύγχρονου σχολείου οφείλει να έχει ως στρατηγικό 

εκπαιδευτικό στόχο την καλλιέργεια των µεταγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών 
βελτιώνοντας τον τρόπο σκέψης τους και εποµένως την ικανότητα να 
ανταποκρίνονται αποδοτικά σε ερευνητικά τεχνολογικά ζητήµατα. 
 
2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ – ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Έχουν προταθεί πολλοί ορισµοί σχετικά µε την έννοια της µετάγνωσης. Ωστόσο, 

όλοι οι ορισµοί δίνουν έµφαση στο ρόλο της ανακεφαλαίωσης και της ρύθµισης των 
γνωστικών διαδικασιών.  
Κατά τον Flavell το µεταγιγνώσκειν (metacognition) είναι το γιγνώσκειν του 

γιγνώσκειν που παρακολουθεί και ελέγχει το περιεχόµενο και τη λειτουργία του 
γιγνώσκειν. Είναι οι διεργασίες που εφαρµόζονται επί του γιγνώσκειν, η ενηµερότητα 
για το τί σκεφτόµαστε και πώς εξελίσσεται η γνωστική επεξεργασία καθώς 
χειριζόµαστε ένα project. Είναι το πώς και το γιατί. Σύµφωνα µ’ αυτόν, η µεταγνώση 
περιλαµβάνει τρία είδη σκέψης που πραγµατοποιεί το άτοµο:  
1. σκέψεις για την προϋπάρχουσα γνώση του, δηλαδή για τη δηλωτική γνώση 

(µεταγνωσιακή γνώση)  
2. σκέψεις για τις τρέχουσες διαδικασίες, δηλαδή για τη διαδικαστική γνώση 

(µεταγνωστική δεξιότητα)  
3. σκέψεις για τον εαυτό του και τους άλλους ως προς τις ικανότητές τους στο 
γνωσιακό επίπεδο, ή και συναισθήµατα που βιώνει για µια διανοητική εµπειρία 
(µεταγνωσιακές εµπειρίες - αυτορρύθµιση).  
Στον παραπάνω ορισµό, υπάρχει ένα πρόβληµα σε ό,τι αφορά στη διάκριση των 

γνωστικών και των µεταγνωστικών διαδικασιών: δεν τίθεται θέµα διάκρισης ανάµεσα 
στις µεταγνωστικές και στις γνωστικές διαδικασίες. Η διαφορά εντοπίζεται στον 
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τρόπο που χρησιµοποιείται η πληροφορία. Για παράδειγµα στην περίπτωση της 
υποβολής ερωτήσεων από το ίδιο το άτοµο στον εαυτό του δεν υπάρχει διάκριση 
µεταξύ της γνωστικής και της µεταγνωστικής στρατηγικής. Άλλοτε αυτή είναι µέσο 
κατάκτησης της γνώσης, οπότε είναι γνωστική στρατηγική, και άλλοτε είναι ένας 
τρόπος ελέγχου της γνώσης, οπότε πρόκειται για µεταγνωστική στρατηγική [3]. 
Κατά τους Roberts & Erdos, οι γνωστικές διαδικασίες χρησιµοποιούνται για να 

βοηθήσουν ένα άτοµο να πετύχει ένα ειδικό σκοπό ενώ οι µεταγνωστικές 
στρατηγικές χρησιµοποιούνται για να επιβεβαιώσουν ότι ο σκοπός έχει επιτευχθεί. Οι 
µεταγνωστικές διαδικασίες προηγούνται ή έπονται µιας γνωστικής διαδικασίας. 
Αυτές συχνά λαµβάνουν χώρα όταν δεν είναι δυνατή η κατανόηση. Μια τέτοια 
αδυναµία δραστηριοποιεί τις µεταγνωστικές στρατηγικές και κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
άτοµο προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση [4]. 
Επιπρόσθετα, υπάρχει η θεώρηση ότι η γνώση είναι µεταγνωστική όταν 

χρησιµοποιείται ως ενεργητική στρατηγική προκειµένου να επιβεβαιώσει την 
επιτυχία του στόχου [5].  
Τέλος, κατά την Ευκλείδη η χρήση του απαρεµφάτου στον όρο γιγνώσκειν 

(cognition) υποδηλώνει την επεξεργασία της γνώσης και όχι µόνο το αποτέλεσµα της 
επεξεργασίας, δηλ. τη στατική γνώση (knowledge). Γιγνώσκειν σηµαίνει πρακτικά τη 
δύναµη του να γνωρίζεις και να αντιλαµβάνεσαι το γνωστικό (σε αναλογία προς το 
βουλητικό και το θυµικό). Αντίστοιχα, το µεταγιγνώσκειν σηµαίνει ότι οι άνθρωποι 
αναπαριστούν αυτό που υπάρχει στο επίπεδο του γιγνώσκειν. Η αναπαράσταση 
συνδέεεται µε την ενηµερότητα ή συνείδηση του γιγνώσκειν είτε ως περιεχόµενο 
(γνώση) είτε ως τρόπο επεξεργασίας της γνώσης είτε ως ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά της γνωστικής επεξεργασίας. Είναι η δηλωτική γνώση, δηλαδή τί 
πιστεύουµε ή τί γνωρίζουµε για τις γνωστικές διεργασίες και τους ανθρώπους ως 
γνωστικά όντα. Είναι ενηµερότητα για το τί σκεφτόµαστε και πώς εξελίσσεται η 
γνωστική επεξεργασία καθώς χειριζόµαστε ένα project [17]. 

 
2.1 Στόχοι, προϋποθέσεις και βασικές διαδικασίες της µετάγνωσης  
Οι βασικοί στόχοι της µετάγνωσης είναι: α) η ανάπτυξη της ικανότητας να 

σχεδιάζουµε µια στρατηγική για εύρεση και ανάδειξη των αναγκαίων πληροφοριών 
έχοντας τη γνώση των βηµάτων που οδηγούν στην αποτελεσµατική επίλυση 
προβληµάτων και β) η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και της πορείας της σκέψης. 
Οι βασικές προϋποθέσεις της µετάγνωσης είναι: ο αυτοέλεγχος, η αυτοδιόρθωση 

και η αξιολόγηση.  
Οι βασικές διαδικασίες της µετάγνωσης σύµφωνα µε τον Silver είναι: ο 

Σχεδιασµός, ο Έλεγχος και η Αξιολόγηση. Με την µετάγνωση αποκτιέται η 
µεθοδολογία και η ικανότητα  σχεδιασµού µιας στοχευµένης εύρεσης και παραγωγής 
των αναγκαίων πληροφοριών, υπάρχει επίγνωση των βηµάτων που συντελούν στην 
επιτυχή επίλυση ενός προβλήµατός και τέλος αξιολογούνται τα αποτελέσµατα και η 
πορεία της σκέψης [18]. 
Η ενεργοποίηση, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των µεταγνωστικών διεργασιών 

ενός ατόµου για την αξιοποίησή τους στην Έρευνα και την Τεχνολογία έχουν ως 
αποτέλεσµα την αυτοµόρφωση και την προώθηση του πνεύµατος της δια βίου 
µάθησης [6]. 

 
2.2 Η έννοια της στρατηγικής  
Η έννοια της στρατηγικής ορίζεται ως µία διαδικασία ή σύνολο διαδικασιών που 

πραγµατοποιούνται για την επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου στόχου ή έργου [7]. 
Η στρατηγική ικανότητα περιλαµβάνει τις παραµέτρους της στρατηγικής επιλογής 
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και χρήσης. Η επιλογή των στρατηγικών που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, ο χρόνος 
που θα χρησιµοποιηθούν και ο τρόπος εκτέλεσής τους συνιστούν τη στρατηγική 
ικανότητα [8].  
Ένας σηµαντικός παράγοντας στρατηγικής ικανότητας είναι η 

προσαρµοστικότητα στις στρατηγικές επιλογές. Όταν κάτι δεν είναι σύµφωνο µε τις 
υπάρχουσες εκπαιδευτικές ή ερευνητικές συνθήκες, ο µαθητής και ο καθηγητής 
πρέπει να προσαρµόσουν τις επιλογές τους ή τις στρατηγικές τους στα νέα δεδοµένα. 
Οι προσαρµοστικοί λύτες προβληµάτων θα επιλέγουν πάντα αυτή τη στρατηγική που 
αναµένουν να είναι η πιο αποδοτική, που σηµαίνει ότι θα οδηγεί ταχύτατα στη σωστή 
απάντηση σε κάθε συνιστώσα της ερευνητικής διαδικασίας. Η στρατηγική 
προσαρµοστικότητα αποτελεί δείκτη της γνωστικής ανάπτυξης του ατόµου και βασικό 
µεταγνωστικό παράγοντα.  
Τα ευφυή άτοµα είναι πιο προσαρµοστικά σε σχέση µε άλλα άτοµα στη χρήση 

στρατηγικών, ώστε να αποκτήσουν, να οργανώσουν και να χρησιµοποιήσουν τη 
γνώση τους [9] καθώς επίσης και να παρακολουθήσουν τις εξελισσόµενες γνωστικές 
τους επιδιώξεις [10].  

 
2.3 Διάκριση στρατηγικών µάθησης και µεταγνωστικών στρατηγικών 
(δεξιοτήτων)  

• Στρατηγικές µάθησης 
Στρατηγικές µάθησης ονοµάζονται οι τεχνικές, οι αρχές ή οι κανόνες που 

διευκολύνουν την απόκτηση, τον χειρισµό, την ενσωµάτωση, την αποθήκευση και την 
ανάκτηση των πληροφοριών σε άλλα πλαίσια και καταστάσεις. 
Πρόκειται για κανόνες ευρύτερης εφαρµογής που χρησιµοποιούνται για την 

οργάνωση µιας σειράς νοητικών διεργασιών. Είναι τα εργαλεία, οι τεχνικές που 
χρησιµοποιούµε για να βοηθήσουµε τον εαυτό µας στην κατανόηση και εκµάθηση 
νέων δεξιοτήτων που ενσωµατώνονται στις προυπάρχουσες και µπορούµε να τις 
ανακαλέσουµε όποτε είναι απαραίτητο [18], [19].  

• Μεταγνωστικές στρατηγικές 
Οι µεταγνωστικές δεξιότητες ή στρατηγικές αφορούν στον έλεγχο του γιγνώσκειν 

και είναι διαδικασίες ή στρατηγικές που σκόπιµα εφαρµόζονται για τη ρύθµιση της 
γνωστικής επεξεργασίας και της δράσης ή της συµπεριφοράς. Οι µεταγνωστικές 
στρατηγικές καλλιεργούνται µέσα από την άσκηση και αποσκοπούν στον έλεγχο και 
καθοδήγηση της γνωστικής επεξεργασίας σε συνειδητό επίπεδο [17].  
Οι µεταγνωστικές στρατηγικές συνδέουν µια νέα πληροφορία µε την 

προηγούµενη γνώση. Πρόκειται για τη σκόπιµη επιλογή στρατηγικών σκέψης και το 
σχεδιασµό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στρατηγικών σκέψης [1], [2]. 
Επιπρόσθετα οι µεταγνωστικές δεξιότητες αναφέρονται ως η στρατηγική 

ανάπτυξης των µεταγνωστικών συµπεριφορών. Πρόκειται για τη διάκριση του ‘‘τί 
γνωρίζει και τί δεν γνωρίζει ένα άτοµο’’, την παράθεση αυτών που σκέφτεται, την 
καταγραφή της πορείας της σκέψης, το σχεδιασµό και την αυτορύθµιση της µάθησης, 
την ανακεφαλαίωση των διαδικασιών της σκέψης και την αξιολόγηση του εαυτού του 
[20]. 
Ο Stenberg αναφέρει διαδικασίες ως «µεταγνωστικά συστατικά» στην θεωρία για 

τη νοηµοσύνη [12]. Οι µεταγνωστικές στρατηγικές είναι διαδικασίες οι οποίες 
ελέγχουν τα γνωστικά «συστατικά» και δηµιουργούν αναδράσεις από αυτά. 
Ειδικότερα, περιλαµβάνουν σχεδιασµό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων στην επίλυση των προβληµάτων [13], [16]. Για να γίνει αυτό 
αντιληπτό ας παραθέσουµε ένα παράδειγµα: ένας µαθητής καλείται να επιλύσει ένα 
σύνθετο ερευνητικό ζήτηµα. Εντοπίζει τα δεδοµένα, τα ζητούµενα και οργανώνει τη 
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σειρά των ενεργειών που αποφασίζει να ακολουθήσει.  Στο πρώτο στάδιο 
παρατηρούµε την κατανόηση του ερευνητικού θέµατος και την εκτέλεση των 
πράξεων (αναφερόµαστε δηλ. σε γνωστικές διεργασίες). Στο δεύτερο στάδιο ο 
µαθητής ελέγχει τις πράξεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους καθώς και τα 
αντίστοιχα αποτελέσµατα (αναστοχαστική ανατροφοδότηση). Αν τα αποτελέσµατα 
δεν ανταποκρίνονται στα ζητούµενα, τότε επαναλαµβάνει τις ενέργειες έτσι, ώστε να 
επιτευχθεί ο επιθυµητός στόχος. Στο στάδιο αυτό και σε συνειδητό επίπεδο, ο 
µαθητής προβαίνει σε σκόπιµο έλεγχο σε ό,τι αφορά στην κατανόηση του 
προβλήµατος, το σχεδιασµό και την πορεία της λύσης, τη ρύθµιση της προσπάθειας 
και την αξιολόγηση της ορθότητας του αποτελέσµατος. Δηλαδή παρακολουθεί και 
ελέγχει τις γνωστικές διεργασίες, µε διεργασίες που ασκούνται σε ένα επίπεδο 
’’µετά’’ το γιγνώσκειν. Αυτές οι µεταγνωστικές διεργασίες ονοµάζονται 
µεταγνωστικές δεξιότητες.  
Οι µεταγνωστικές δεξιότητες είναι εφικτό να διδαχθούν. Πρόκειται για το 

σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τη ρύθµιση ενός έργου. Αποτελούν τον πυρήνα της 
αυτορυθµιζόµενης µάθησης και της επιτυχηµένης δια βίου µάθησης. Η 
αποτελεσµατικότητα της µάθησης είναι συνάρτηση της χρήσης των κατάλληλων 
γνωστικών και µεταγνωστικών εργαλείων [21]. 

 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Διεθνώς εφαρµόζονται εκπαιδευτικά προγράµµατα που ενισχύουν τις 

µεταγνωστικές στρατηγικές και δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 
σκέψης. Για παράδειγµα το πρόγραµµα «Cognitive Strategy Instruction» (CSI) 
προσπαθεί να παρέχει σε όλους τους µαθητές τη δυνατότητα να εφαρµόζουν 
στρατηγική και να έχουν αυτοπεποίθηση, ευελιξία και δηµιουργικότητα στη µάθηση 
[5]. 
Κατά την Livingston η πιο αποτελεσµατική διδασκαλία στο πλαίσιο της 

µετάγνωσης περιλαµβάνει τη γνώση των γνωστικών διαδικασιών και στρατηγικών, 
την εµπειρία και την άσκηση στη χρήση των γνωστικών και των µεταγνωστικών 
στρατηγικών και την αξιολόγηση του αποτελέσµατος της προσπάθειας των µαθητών 
[5]. 
Η διδασκαλία των στρατηγικών µάθησης µε συστηµατικό τρόπο δίνει την 

ευκαιρία στους µαθητές να µαθαίνουν τη µεθοδολογία της µάθησης για την 
αποτελεσµατική αύξηση της επίδοσής τους.  

 
3.1 Εφαρµογή µεταγνωστικών στρατηγικών µε χρήση της τεχνικής των έξι 
καπέλων σκέψης στο µάθηµα: Ερευνητική εργασία (Project) της Α’ Λυκείου 
Τα έξι καπέλα σκέψης αντιπροσωπεύουν έξι τρόπους σκέψης δίνοντας 

κατεύθυνση στον τρόπο σκέψης χωρίς να περιορίζεται σε στενά όρια.  
Η µέθοδος αυτή έχει ως στόχο την ανάπτυξη µεταγνωστικών στρατηγικών στους 

µαθητές µέσω της εφαρµογής της παράλληλης σκέψης των µαθητών. Σε ένα µάθηµα 
όπως το ’’Project’’, είναι απαραίτητο η οµάδα των µαθητών να προσεγγίζει όλες τις 
πλευρές του ερευνητικού θέµατος µε τρόπο συνεχή και χωρίς αντιπαραθέσεις. Στη 
συγκεκριµένη διαδικασία συµπεριλαµβάνονται και οι προσωπικές σκέψεις του κάθε 
µαθητή σχετικά µε το πρόβληµα µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται η υποστήριξη, η 
εφαρµογή και η διεξοδική επεξεργασία του ερευνητικού ζητήµατος. 
Υπάρχουν έξι διαφορετικά καπέλα σε διαφορετικά χρώµατα. Κάθε καπέλο 

αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο τρόπο σκέψης και χρησιµοποιείται για την προσέγγιση 
των ερευνητικών ζητηµάτων. Όλοι οι συµµετέχοντες εκτελούν την ίδια διαδικασία. 
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Όποιος µαθητής αλλάζει καπέλο, υιοθετεί και τον αντίστοιχο τρόπο σκέψης. Τέλος, 
κάθε µαθητής οφείλει να φορέσει κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του ’’Project’’ και 
τα έξι καπέλα συλλογισµού.  
Τo κύριο ζητούµενο είναι να µπορέσουµε να εντοπίσουµε τις διαφορετικές 

µεθόδους σκέψης που χρησιµοποιεί το κάθε άτοµο και συνεπώς, να κατανοήσουµε 
την δική µας προσέγγιση των πραγµάτων. Επιπρόσθετα, πρέπει να καταφέρουµε να 
καταλάβουµε καλύτερα τις σκέψεις των άλλων και έτσι, πιθανόν να ενσωµατώσουµε 
κάποιες στις δικές µας [15].  
Η µεθοδολογία έχει ως εξής: 

 
ΒΗΜΑ 1ο: Παρουσίαση του ερευνητικού ζητήµατος - θέµατος στα µέλη της οµάδας.  
Οι µαθητές πρέπει αρχικώς να ενηµερωθούν ότι η προσέγγισή τους θα γίνει από 

έξι διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο συντονιστής οφείλει να εξηγήσει στους 
συµµετέχοντες ότι θα επεξεργαστούν το θέµα µε έξι διαφορετικούς τρόπους σκέψης, 
τους οποίους αντιπροσωπεύει αντίστοιχα κάθε καπέλο. Οι έξι τρόποι σκέψης είναι οι 
παρακάτω: 
- Το Λευκό Καπέλο αντιπροσωπεύει πληροφορίες γνωστές ή αναγκαίες, δηλαδή 
γεγονότα, αριθµούς, ανάγκες και πιθανές ελλείψεις γνώσεως σχετικά µε το θέµα.  
- Το Κόκκινο Καπέλο συµβολίζει τη διαίσθηση, το ένστικτο και τα συναισθήµατα. 
Επιτρέπει στο άτοµο να εκφράσει µία διαίσθηση χωρίς να τη δικαιολογήσει. Άλλωστε 
κάθε ερευνητική δραστηριότητα εµπεριέχει και την παράµετρο της διαίσθησης. 
Συνήθως µπορούµε να επικαλεστούµε τα συναισθήµατα και τη διαίσθηση σε µία 
συζήτηση, εφόσον συνδυάζονται µε τη λογική. Ωστόσο, η λογική είναι επιτηδευµένη 
ενώ το συναίσθηµα γνήσιο. Το κόκκινο καπέλο δίνει την ευκαιρία στο χρήστη να 
εκφράσει τα συναισθήµατα που τον αντιπροσωπεύουν εκείνη τη στιγµή πάνω στο 
θέµα [15]. 
- Το Μαύρο Καπέλο έχει να κάνει µε την ορθή κρίση και πρέπει να στηρίζεται πάντα 
στη λογική. Αφορά στην ανάλυση των επιχειρηµάτων για τους λόγους που µπορεί να 
οδηγήσουν στην επιτυχία ή αποτυχία της ερευνητικής δραστηριότητας. Είναι το 
καπέλο της κρίσης και της προσοχής και έχει τεράστια χρησιµότητα. Δεν πρόκειται 
για το καπέλο της διαµάχης µεταξύ της οµάδας των µαθητών. Εντούτοις, 
χρησιµοποιείται για να δείξει γιατί µία πρόταση δεν συµβαδίζει µε τα δεδοµένα, τη 
διαθέσιµη εµπειρία ή την τακτική που ακολουθείται.  
- Το Κίτρινο Καπέλο συµβολίζει την εξυπνάδα, την αισιοδοξία και τη θετική σκέψη. 
Προσπαθεί να προβλέψει τα αναµενόµενα παιδαγωγικά οφέλη και τα πιθανά 
αποτελέσµατα κάποιας προτεινόµενης ενέργειας.  
- Το Πράσινο Καπέλο αποτελεί το καπέλο της δηµιουργικότητας, των εναλλακτικών, 
των προτάσεων, των στοιχείων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, των προκλήσεων και 
των αλλαγών. 
- Το Μπλε Καπέλο χρησιµοποιείται για να διευθύνει τη διαδικασία σκέψης 
αναπτύσσοντας τις µεταγνωστικές στρατηγικές των µαθητών. Είναι το καπέλο της 
γενικής επισκόπησης, του ελέγχου και αναστοχασµού της ερευνητικής διαδικασίας. 
Προσεγγίζει τις σκέψεις που κάνουµε πάνω στο θέµα. [15]. 
 
ΒΗΜΑ 2ο: Η οµάδα επιλέγει µία συγκεκριµένη προσέγγιση.  
Τα µέλη της οµάδας επιλέγουν συνειδητά µε ποιό καπέλο θα ξεκινήσει η 

διαδικασία. Η συζήτηση µπορεί να υιοθετήσει τον τρόπο σκέψης του κόκκινου 
καπέλου, ώστε να συλλέξει απόψεις και αντιδράσεις για την πρόκληση. Σε αυτή τη 
φάση µπορούν επίσης να δηµιουργηθούν περιορισµοί για την οριστική λύση, όπως 
για παράδειγµα ποιές πλευρές θα επηρεαστούν από το ερευνητικό ζήτηµα ή τις 
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προτεινόµενες λύσεις. Στη συνέχεια, η συνεδρία θα µπορούσε να στηριχθεί στο 
κίτρινο καπέλο, έπειτα στο πράσινο για την παραγωγή νέων ιδεών και κατόπιν να 
εναλλάσσεται µεταξύ άσπρου (για την ανάπτυξη και καταγραφή των πληροφοριών) 
και µαύρου (για σχολιασµό και κριτική της λύσης). Το µπλε καπέλο είναι το καπέλο 
που οδηγεί στην ανάπτυξη των µεταγνωστικών δεξιοτήτων των µαθητών. Είναι το 
καπέλο του αναστοχασµού και της ανατροφοδότησης στην ερευνητική πορεία. Η 
οµάδα συνεργάζεται καλύτερα, διότι εστιάζει κάθε φορά σε µία συγκεκριµένη 
προσέγγιση, αντί να εφαρµόζει ατάκτως διαφορετικές µεθόδους σκέψης ο κάθε 
µαθητής [15]. 
ΒΗΜΑ 3ο: Μετά την ανάπτυξη των προτεινόµενων λύσεων, οι συµµετέχοντες 
εξετάζουν τις λύσεις και επιλέγουν αυτή που θεωρούν ισχυρότερη και ικανότερη να 
αποδώσει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στην έρευνα. 

 
3.2 Πλεονεκτήµατα της τεχνικής  
Τα πλεονεκτήµατα εφαρµογής της συγκεκριµένης τεχνικής είναι: 

1. Εξοικονόµηση χρόνου κατά την οµαδική ανταλλαγή απόψεων, ώστε να παραχθούν 
τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Επίσης αντιµετωπίζονται οι ενδεχόµενες διαφορές 
χαρακτήρων και διαχωρίζονται τα γεγονότα από συναισθηµατισµούς ή και 
εγωισµούς. Παράλληλα ενισχύεται η ενεργός συµµετοχή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 
συζητήσεις γίνονται πιο εύστοχες και αποδοτικές. 
2. Βελτίωση της απόδοσης προσφέροντας ένα πεδίο λήψης βέλτιστων αποφάσεων. Οι 
µαθητές είναι καλύτερα προετοιµασµένοι, ώστε να αντιληφθούν όλες τις πλευρές του 
ζητήµατος, να επικοινωνούν µεταξύ τους µε τρόπο σαφή και περιεκτικό και να 
επεξεργάζονται αποτελεσµατικά το διαθέσιµο φάσµα πληροφοριών καταρτίζοντας 
σχέδια δράσης που είναι εφαρµόσιµα και αποδεκτά από την οµάδα. 
3. Ενίσχυση της δηµιουργικής απόδοσης παρέχοντας ένα πλαίσιο παραγωγής 
καινοτόµων και αποδοτικών ιδεών. Επίσης δίνεται η δυνατότητα επινόησης ενός 
ευρύτερου φάσµατος λύσεων [15]. 
 
3.3  Παράµετροι για την επιτυχία της µεθόδου  
3.3.1 Παράλληλη σκέψη  
Στην αντιπαραθετική σκέψη, δύο πλευρές A και B βρίσκονται σε σύγκρουση 

διότι η µία πλευρά κάνει κριτική στην άλλη. Η µέθοδος των Έξι Καπέλων προωθεί 
την παράλληλη σκέψη. Εδώ οι δύο πλευρές φοράνε ταυτόχρονα το ίδιο καπέλο, 
δηλαδή εφαρµόζουν την ίδια µεθοδολογία σκέψης καθώς ερευνούν όλες τις όψεις 
ενός ερευνητικού ζητήµατος. Η αµοιβαία εξερεύνηση αντικαθιστά την αντιθετική 
σκέψη. 
3.3.2 Διαχωρισµός σκέψης  
Πολλές φορές συµβαίνει να προσπαθούν οι µαθητές να εκτελέσουν πολλές 

ενέργειες ταυτόχρονα. Για παράδειγµα, να επεξεργάζονται πληροφορίες, να 
δηµιουργούν ιδέες και να κρίνουν τις ιδέες κάποιου άλλου την ίδια στιγµή. Με τη 
µέθοδο των ’’έξι καπέλων’’ επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός αυτών των διαφορετικών 
τοµέων σκέψης. Έτσι, κάθε φορά επικεντρώνεται η προσοχή σε µία µόνο µορφή 
σκέψης, ώστε να εξαχθεί τελικά ένα ολοκληρωµένο συµπέρασµα επί του ερευνητικού 
ζητήµατος. 
3.3.3 Εναλλαγή τρόπων σκέψης  
Εάν ειπωθεί σε έναν µαθητή να µην είναι αρνητικός για ένα ζήτηµα, είναι πιθανό 

να προσβληθεί. Αν όµως του ζητηθεί να εφαρµόσει τη σκέψη βάσει π.χ. του κίτρινου 
καπέλου, δεν υπάρχει λόγος παρεξήγησης. Η µέθοδος των ’’Έξι Καπέλων’’ 
µετατρέπεται εύκολα και γρήγορα σε µια ουδέτερη διαδικασία, γεγονός που επιτρέπει 
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την εύκολη αλλαγή των µεθόδων σκέψης αφού δεν θίγονται οι συµµετέχοντες όπως 
θα γινόταν σε άλλη περίπτωση. 
3.3.4 Αυξηµένη επίγνωση 
Με την προσέγγιση διαφορετικών τρόπων σκέψης, συνειδητοποιούµε ότι γενικά 

αρκούµαστε µε έναν µόνο συγκεκριµένο τρόπο προσέγγισης. Πλέον όµως µπορούµε 
να εκφέρουµε άποψη και για τις δικές µας σκέψεις και για των άλλων. Η µέθοδος των 
’’Έξι Καπέλων’’ δηµιουργεί µία αυξηµένη επίγνωση των διαφορετικών τρόπων 
σκέψης που χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση. 
3.3.5 Σειρά και διάταξη των καπέλων  
Το µυστικό για την επιτυχηµένη εφαρµογή αυτής της τεχνικής είναι η σειρά µε 

την οποία θα χρησιµοποιηθούν τα καπέλα. Είναι δυνατό κάποιες φορές να 
δηµιουργηθεί µία λογική σειρά καπέλων, ώστε να σκεφτούν τα µέλη της οµάδας 
παραγωγικά πάνω σε κάποιο ζήτηµα. Η σειρά των καπέλων εξαρτάται από 
παράγοντες όπως η σύνθεση της οµάδας (οµοιογενής ή ανοµοιογενής) καθώς και το 
συγκεκριµένο ερευνητικό θέµα. Για παράδειγµα, στο µάθηµα ’’Project’’ της Α’ 
Λυκείου για µια ερευνητική εργασία µαθητών, προτείνεται η σειρά χρήσης των 
καπέλων να είναι: 
• Άσπρο (για απόκτηση πληροφοριών). 
• Πράσινο (για ιδέες και προτάσεις). 
• Κίτρινο συνδυασµένο µε µαύρο µετά από κάθε εναλλακτική πρόταση (για αξιολόγηση 
των εναλλακτικών). 
• Κόκκινο (για αξιολόγηση συναισθηµάτων της στιγµής). 
• Με το µπλε να ακολουθεί (για να αποφασιστεί η πορεία των σκέψεων αφού πριν έχει 
ήδη διασαφηνιστεί τί ακριβώς γνωρίζουµε, τί θέλουµε να µάθουµε και τί πρέπει να 
µάθουµε). 
Ωστόσο, εάν υπάρχει ένα ήδη γνωστό θέµα, η ακολουθία µπορεί να είναι εξής: 

κόκκινο, κίτρινο, µαύρο, πράσινο (για να ξεπεραστούν τα αρνητικά σηµεία), άσπρο 
και τέλος, το µπλε. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Μετάγνωση ονοµάζεται η γνώση που έχουµε για τις γνωστικές µας λειτουργίες 

(αντίληψη, µάθηση, γλώσσα, µνήµη, σκέψη, προσοχή) και για οποιαδήποτε 
ψυχολογική παράµετρο εµπλέκεται στις σκέψεις και τις δραστηριότητες που 
βιώνουµε. Η µετάγνωση σχετίζεται µε την επίγνωση που έχει κάποιος για το επίπεδο 
και τις δυνατότητες της σκέψης του καθώς και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που 
βιώνει. Εποµένως αναφέρεται στη γνώση που έχουµε για τις ατοµικές µας γνωστικές 
διαδικασίες.  
Η µετάγνωση συνδέεται µε την ικανότητά µας να γνωρίζουµε τί ακριβώς 

γνωρίζουµε και τί δεν γνωρίζουµε (θεωρητική πτυχή της µετάγνωσης) αλλά και για 
το πώς θα το γνωρίσουµε (πρακτική πτυχή της µετάγνωσης). Η µετάγνωση απλά 
ορίζεται ως «η σκέψη για τον τρόπο σκέψης». 
Τέλος, είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να ξεχνά ότι 

κάθε µαθητής είναι µοναδικός και άρα όλες οι µαθησιακές εµπειρίες πρέπει να 
συνδέονται µε τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του. Επίσης η µάθηση είναι πιο 
αποτελεσµατική, όταν οι µαθητές χαίρονται µε αυτό που κάνουν λειτουργώντας 
πάντα σε κλίµα ασφάλειας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης.  
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