
World Cafe 
- jak zorganizować 
dyskusję w szkole?



World Cafe

World cafe jest metodą facylitacji spotkań

większej grupy osób. Pozwala ona na
poruszenie kilku tematów podczas jednego
spotkania. Dzięki pracy w mniejszych grupach,
każda osoba uczestnicząca ma szansę wyrazić
swoją opinię. Jest to świetna metoda do
eksplorowania ważnych dla osób
uczestniczących kwestii.



Założenia metody World Cafe

Metoda ta oparta jest na założeniu, że ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo

mądrości i kreatywności, żeby stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom.
Wystarczy tylko stworzyć odpowiednią atmosferę, która sprawi, że osoby biorące
udział w dyskusji poczują się bezpiecznie i zrelaksowani, jak w kawiarni.

Pamiętaj!

World Café powinna odbywać się w miejscu, gdzie stworzona zostanie

„kawiarniana atmosfera” (dostęp do napojów, krzesła ustawione dookoła stolików,
luźna atmosfera dyskusji). Głos każdej osoby jest równie ważny!



Jak przygotować się do przeprowadzenia World Cafe?

 temat

 goście 

 miejsce

 czas

 osoba prowadząca - facylitacja



Temat

Najważniejszą rzeczą, jaką musimy ustalić przed planowanym

wydarzeniem, jest ustalenie tematu, problemu jaki chcemy
poruszyć i omówić podczas spotkania. Pamiętajmy, im bardziej
temat będzie bliższy osobom biorącym udział w dyskusji, tym
więcej obszarów związanych z naszym wyzwaniem będziemy
mogli poruszyć. Pozwoli to także osobom uczestniczącym odwołać
się do własnej wiedzy czy doświadczenia. Starajmy się dobierać
temat dyskusji w taki sposób, aby każda osoba uczestnicząca
mogła brać aktywny udział w dyskusji.



Temat

Przykładowe tematy World Cafe , wypracowane przez  uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki uczestniczące w szkoleniu
zorganizowanym w ramach programu Szkoła Humanitarna 2017/2018. 



Goście i Gościnie

Do World Cafe możecie zaprosić również gości i gościnie, ekspertów/tki
w temacie, który będziecie poruszać podczas dyskusji. Pamiętajcie!
Ekspertami i ekspertkami możecie być także WY! Podzielcie się swoim
doświadczeniem, wiedzą i spojrzeniem na świat z innymi! Zachęcamy
was byście na swoje wydarzenia zapraszali również lokalnych działaczy i
działaczki, liderów i liderki. Zobaczcie, czy w waszej miejscowości bądź
okolicy nie ma osób, które mogłyby podzielić się swoim doświadczeniem i
wiedzą w temacie, który chcecie poruszać podczas debaty. Jak wiecie,
kto pyta, nie błądzi:) Być może ktoś z waszych rodziców, krewnych lub
znajomych może was wesprzeć! Wykorzystajcie social media, Facebook,
Twitter, Instagram, często nie zdajemy sobie sprawy kogo mamy w
znajomych, lub kto jest znajomym lub znajomą naszej znajomej!



Goście i Gościnie

Warto pamiętać!

 Zastanówcie się, czy chcecie by w rozmowach brała udział tylko młodzież,
czy również dorośli?

 Zadbajcie o „dobrostan” osób zaproszonych. Przy 5 zmianach będą musieli
opowiadać 5 razy o tym, czym się zajmują. Dlatego ważne jest by robić
również przerwy. Dobrym rozwiązaniem jest również by przy każdym stoliku
oprócz gościa bądź gościni była również osoba moderująca, która będzie
moderowała dyskusję, a także streszczała o czym była rozmowa wcześniej.

 Zachęcamy was do tego, abyście to wy zostali moderatorami i moderatorkami
rozmów. Pozwoli wam to eksplorować ciekawe dla was tematy, poznać opinie
waszych kolegów i koleżanek, bądź innych zaproszonych osób! Dzięki temu
będziecie mogli porozmawiać z innymi na ważne dla was tematy i poznać
różne perspektywy!



Goście i Gościnie

Goście i gościnie  zaproponowani przez uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki uczestniczące w szkoleniu zorganizowanym  
w ramach programu Szkoła Humanitarna 2017/2018. 



Miejsce

W metodzie World Cafe miejsce odgrywa kluczową rolę. Jak twierdzi

autorka tej metody Juanita Brown, nie ma lepszego miejsca na
filozoficzne przemyślenia, rozmowy oraz wymianę doświadczeń niż
kawiarnia. Dla autorki to właśnie kawiarnia jest miejscem, gdzie ludzie
spotykają się by porozmawiać na ważne dla nich tematy, podjąć
decyzję, czy wymienić się poglądami. Dlatego, ważne jest byś i ty
zadbał/a o miejsce, w którym będzie odbywała się dyskusja. Staraj się
zadbać o atmosferę i wystrój, który będzie jak najbardziej przypominał
przytulną kawiarnię. Stoliki możesz nakryć obrusem, lub białym papierem
na którym osoby uczestniczące będą mogły pisać. Przy każdym stoliku
ustaw odpowiednią liczbę krzeseł (nie więcej niż 10). Możesz również
położyć kwiaty. Jeśli masz możliwość zapewnij osobom uczestniczącym
dostęp do napojów i przekąsek.



Miejsce

Potencjalne miejsca, gdzie można zorganizować  World Cafe, zaproponowane przez uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki biorące 
udział w szkoleniu Szkoły Humanitarnej 2017/2018. 



Czas

Etapy World Cafe, o których musisz pamiętać!

1) Przywitanie osób uczestniczących, wyjaśnienie zasad i zaprezentowanie tematów jakie
będą poruszane przy każdym ze stolików. Na tą część musisz przeznaczyć od 15 do
30 minut. Pamiętaj o tym, by wyjaśnić zasady pracy i przedstawić tematy poruszane
przy każdym stoliku! Wyjaśnij zasady przemieszania się i dynamikę spotkania. Jeżeli w
Twoim World Cafe biorą udział Goście i Gościnie nie znani osobom uczestniczącym,
możesz przygotować tabliczki z krótkimi opisami, tak aby w trakcie zmian stolików,
osoby uczestniczące szybciej trafiały do interesujących ich stolików. W głównym holu,
możesz powiesić również schemat przedstawiający rozmieszczenie stolików.

Planując World Cafe musisz pamiętać o tym, by dobrze zaplanować przebieg wydarzenia w
czasie. Metoda ta wymaga wprowadzenia i wyjaśnienia, a także podsumowania.
Prawidłowe zaplanowanie pozwoli uniknąć Ci stresu i niepotrzebnego chaosu, a osobom
uczestniczącym da możliwość dyskutowania w atmosferze spokoju.



Czas cz.II

Etapy World Cafe, o których musisz pamiętać!

Praca w grupach - minimalny czas jaki osoby powinny spędzić przy jednym stoliku to 10 minut, 
maksymalnie 20. Długość tej części zależy od ilości stolików (jeśli masz 5 stolików, to czas 
trwania będzie 100 minut – 5 x 20 minut). Jeśli jest 8 stolików, to ważne by było przynajmniej 
5 zmian, wtedy osoba uczestnicząca będzie miała okazję brać udział w 5 dyskusjach. 
Pamiętaj o dodatkowym czasie na przemieszczanie się pomiędzy stolikami (2 – 3 minuty).

Podsumowanie - długość tej sesji zależy również od ilości stolików. W tej części gospodarze i
gospodyni poszczególnych stolików będą prezentowali wyniki dyskusji. Najważniejsze
punkty, jakie zostały poruszone w dyskusji. Staraj się by na jedną osobę nie przypadało
więcej niż 3 minuty. Na zakończenie jako osoba prowadząca spotkanie, podziękuj wszystkim
za udział w dyskusji i zaangażowanie. Powiedz również gdzie zostanie umieszczone
podsumowanie dyskusji i zdjęcia (strona szkoły, Facebook).



Osoba prowadząca

Do przeprowadzenia World Cafe potrzebna będzie nam również

osoba prowadząca, czyli osoba, która rozpocznie dyskusję,
przedstawi temat i zasady pracy, a także będzie koordynowała
przebieg rozmów przy stolikach (mierzenie czasu, sygnalizowanie
zmian, podsumowanie dyskusji w poszczególnych grupach). Osoba
ta powinna być dynamiczna i nie bać się wystąpień przed większą
grupą osób. Jej zadaniem będzie również zadbanie o atmosferę
i prawidłowy przebieg wydarzenia. Oczywiście zawsze powinna
mieć wsparcie zespołu!



Facylitacja spotkania

Do przeprowadzenia dyskusji metodą World Cafe będziesz potrzebował/a
zespołu osób.

Osoba prowadząca - osoba, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie
całego spotkania.

Gospodarze i Gospodynie stolików - osoby, które będą odpowiedzialne za
facylitowanie dyskusji przy poszczególnych stolikach. Osoby te na
zakończenie spotkania będą opowiadały o tym, o czym dyskutowali przy
stoliku. Ich zadaniem będzie krótkie podsumowanie dyskusji. W przypadku,
gdy zaprosicie gości i gościnie, to oni mogą być gospodarzami i
gospodyniami stolików, choć zachęcamy by towarzyszyły im osoby ze
szkoły, które będą ich wspierały!

Wsparcie techniczne - osoby, które będą odpowiedzialne za wsparcie
techniczne (dokładanie papieru, pisaków, obsługa sprzętu, cateringu etc).



Przebieg

Ponieważ World Cafe zazwyczaj dotyczy dużej grupy osób bardzo ważna jest
facylitacja i koordynacja działań. Pamiętaj, by rozpocząć od wprowadzenia,
przywitania gości, omówienia zasad współpracy i przebiegu spotkania.
Przedstaw tematy i osoby, które będą gospodarzami i gospodyniami
poszczególnych stolików. Następnie przedstaw zespół, który będzie cię wspierał
(wsparcie techniczne, osoba odpowiedzialna za mierzenie czasu, inne osoby
wspierające). Jeśli World Cafe odbywa się w różnych salach, warto przygotować
mapę, która ułatwi przemieszczanie się osobom uczestniczącym. Wsparciem
mogą być również inne osoby, które będą informowały o tym, gdzie znajdują się
poszczególne stoliki. Kluczowa jest tutaj współpraca w zespole, który realizuje
World Cafe. Po za osobą prowadzącą, potrzebne będą osoby, które mierzą
czas, dbają o porządek na sali, dostarczają materiały, koordynują przechodzenie
osób pomiędzy stolikami, dbają o atmosferę podczas spotkania. Pamiętaj, by
zachować 2 - 3 minuty przerwy pomiędzy zmianą stolików, tak by osoby mogły
swobodnie przejść pomiędzy stolikami.



Zakończenie

Gdy już minie czas rozmów przy stolikach, zaproś wszystkie

osoby uczestniczące do wspólnej sali na podsumowanie
dyskusji. Na wstępie podziękuj wszystkim za zaangażowanie
i udział. Poproś następnie by gospodarze i gospodynie
poszczególnych stolików przedstawili główne wnioski z
dyskusji. Na zakończenie możesz zapytać czy osoby biorące
udział w World Cafe nie chciałyby czegoś dodać. Podziękuj
zespołowi i wszystkim, którzy wspierali Was w realizacji tego
działania! Poinformuj także, gdzie będzie znajdowało się
podsumowanie tej dyskusji i zdjęcia. Nie zapomnij również
podziękować całemu zespołowi, który był zaangażowany w
realizację tego działania!



O czym należy pamiętać? 

 Checklista - sprawdź czego potrzebujesz i zapisz na jednej liście (materiały: flipczarty, 
mazaki; nagłośnienie, osoby wspierające, rezerwacja sali, pozwolenia, zaproszone 
osoby i ich potrzeby).

 Zapytaj osoby uczestniczące o zgodę na fotografowanie i nagrywanie.

 Pamiętaj, że sala w której będzie odbywać się World Cafe musi mieć dobrą akustykę. 
Dyskusje przy stolikach mogą być bardzo głośne i zakłócać rozmowy innych. 
Zachowaj odstęp pomiędzy poszczególnymi stolikami.

 Zapytaj gości, gospodarzy i gospodynie stolików czy będą używać sprzętu 
audiowizualnego (pokazy filmów, piosenki, zdjęcia). Pamiętaj, że to może także 
zakłócić pracę innych grup. Jeśli, ktoś będzie chciał pokazać film, postaraj się aby 
miał stolik na uboczu sali lub w odrębnym pomieszczeniu.



O czym należy pamiętać? 

 Jeśli dyskusje przy stolikach odbywają się w różnych salach, warto na początku 
spotkania pokazać plan, gdzie znajdują się poszczególne stoliki z tematami.

 Postaraj się, by każda osoba uczestnicząca mogła wziąć udział w większości rozmów 
przy poszczególnych stolikach (jeśli jest 8 stolików to zrób przynajmniej 5 zmian i 
powiedz o tym na samym początku).

 Czas, który będzie przeznaczony na dyskusję będzie za krótki, ale musicie go 
pilnować! Inaczej, wszystko może się rozpaść. Poinformuj osoby uczestniczące, że 
również na zakończenie będą mogły zadać pytania. 

 Dobrym rozwiązaniem jest również po zakończonej sesji World Cafe dać możliwość 
osobom uczestniczącym szansę na nieformalną rozmowę. Może to być np. przerwa z 
poczęstunkiem podczas której, osoby uczestniczące będą mogły jeszcze ze sobą 
porozmawiać.



World Cafe - bibliografia i inne przydatne informacje uzupełniające

 „Rozmowy w kawiarence”

 Metody konsultacji i współdecydowania - Centrum Edukacji Obywatelskiej

 World Cafe - Neuropedagogika

 Techniki prowadzenia konsultacji społecznych - Urząd Miasta Warszawa

http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/11/world_cafe_opis_narzedzia_final.pdf
http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad/news/metody-konsultacji-i-wspoldecydowania
http://www.neuropedagogika.org/techniki-uczenia-sie/nowoczesne-techniki-uczenia-sie/metoda-world-cafe/
https://konsultacje.um.warszawa.pl/content/world-cafe


World cafe

Jeśli macie pytania, zapraszamy do kontaktu!

edukacja@pah.org.pl

mailto:edukacja@pah.org.pl



