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Ιστορικά Στοιχεία 
 

       Το Café Philosophique 
 

ο Café philosophique («cafe-philo»)  είναι 

ένα λαϊκό φόρουμ φιλοσοφικών συζητήσεων, 

που ιδρύθηκε από τον φιλόσοφο Marc Sautet 

(1947-1998). Ο Marc Sautet ξεκίνησε την ιδέα του 

Café philosophique στο Παρισι στην γειτονιά Place 

de la Bastille, στο Café des Phares στις 13 

Δεκεμβρίου 1992.  
 

Mark Sautet 
 

Συγκέντρωνε μερικούς φίλους στο Café 

philosophique του κάθε Κυριακή στις 11 

π.μ. και υλοποιούσε φιλοσοφικές 

συζητήσεις για περίπου δύο ώρες. Η 

φιλοσοφία του ήταν μια επιστροφή στις 

βασικές αρχές της «λογικής» που 

προορίζεται για το ευρύ κοινό και όχι για 

τους ειδικούς. Οι πρώτες συναντήσεις 

ξεκίνησαν μόνο με μια δωδεκάδα                                             

Tο Café des Phares                                       συμμετέχοντες. 

                                                  

Σύντομα εμφανίστηκαν φοιτητές, εκκεντρικοί πολίτες, εκτός υπηρεσίας ταξιτζήδες, 

και βαριεστημένες πλούσιες γυναίκες. Εξελίχθηκε σε ένα εβδομαδιαίο γεγονός με 

μεγάλη δημοτικότητα και περίπου 200 συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση.  

Υπήρχαν περίπου 100 Café philosophique σε λειτουργία στη Γαλλία και περίπου 

150 διεθνώς κατά το χρόνο του θανάτου του Sautet το 1998.Το 2002 η Unesco 

χρησιμοποίησε την μέθοδο στην «1η ημέρα Φιλοσοφίας» που διοργάνωσε στο Παρίσι 

στις 21 Νοεμβρίου.                   
                     

  
Cafe-philo με θέμα την βιολογική γεωργία                                                    Αφίσα του   cafe-philo του τμήματος           
                                                                                                                       φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ 

Τ 
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  Το World Café 
 

ο 1995 , μια μικρή ομάδα ακαδημαϊκών συναντήθηκε στο σπίτι της Juanita 

Brown και του David Isaacs στο Mill Valley  της Καλιφόρνια. Κανένας από 

αυτούς δεν φανταζόταν ότι η συνάντηση τους θα είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας κοινωνικής καινοτομίας, που θα εξαπλωνόταν ταχύτατα σε όλο τον 

κόσμο τα επόμενα δεκαέξι χρόνια. 
 

                                                        

                                  Juanita Brown                                                David Isaacs 

Ωστόσο, το έκαναν. Με το σχέδιο τους για έναν πρωινό κύκλο διαλόγου στην 

ολομέλεια να καταστρέφεται από την βροχή που έπεφτε στον κήπο, οι δύο 

δωδεκάδες των συμμετεχόντων σχημάτισαν αυθόρμητα μικρές και γεμάτες 

οικειότητα ομάδες εργασίας, αφού χωρίστηκαν ανάλογα με τα ζητήματα με τα οποία 

ήθελαν να ασχοληθούν και κατά την διάρκεια των συζητήσεων κατέγραψαν τις ιδέες 

τους σε χαρτί του μέτρου.  

Διέκοπταν περιοδικά τις συνομιλίες τους για να αλλάξουν ομάδα εργασίας, ώστε οι 

γνώσεις και οι ιδέες που είχαν πραγματική δύναμη να κυκλοφορούν, οι 

συμμετέχοντες να εμβαθύνουν σε αυτές, και να τις συνδέσουν μεταξύ τους. 

 

Η σύνθεση των συνομιλιών σε ομάδες εργασίας στην 

ολομέλεια, τους επέτρεψε να παρατηρήσουν τα 

αναδυόμενα πρότυπα στον τρόπο σκέψης τους, τα οποία 

στη συνέχεια εμπλουτίζονταν  στις συζητήσεις των 

επόμενων ομάδων εργασίας.  

 

 

Κατά τη διάρκεια του πρωινού , η καινοτόμος διαδικασία που αυτοσχεδίασαν γέννησε 

μια εμπειρία συλλογικής νοημοσύνης που μεταμόρφωσε το βάθος, την έκταση, την 

ποιότητα και τα καινοτόμα αποτελέσματα της συνεργασίας τους . 

 

Είχαν ανακαλύψει το World Café . 

Τ 
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To Knowledge Café 
 
 

 ιδρυτής του Knowledge Café, David Gurteen εργάζεται ως ανεξάρτητος 

σύμβουλος για τη διαχείριση της γνώσης, «διαμεσολαβητής» και ομιλητής.   

Βοήθα τους ανθρώπους να καινοτομούν και να συνεργάζονται 

πιο αποτελεσματικά. Είναι ο ιδρυτής Gurteen Knowledge 

Community ενός παγκόσμιου δικτύου με  πάνω από 17.000 

μέλη σε 160 χώρες, το οποίο βρίσκεται στο ενδέκατο έτος  

λειτουργίας.  
 
 

Το Knowledge Café διαμορφώθηκε από τα μέλη του «European 

café society». Μια ομάδα ανθρώπων  που  ασχολούνται συλλογικά με μικρές 

ομάδες συζήτησης σχετικά με την διαχείριση των ιδεών.  

 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαφορετικούς 

σκοπούς: την καινοτομία,  την συλλογή διδαγμάτων,       

την ανταλλαγή γνώσεων, την οικοδόμηση σχέσεων. 
 

 Οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις 

συνεδρίες του Knowledge Café είναι η Ιδεοθύελλα η 

μέθοδος των Πολλαπλών Ψηφοφοριών, η  Nominal Group 

Technique, και η μέθοδος της Συναινετικής Απόφασης. 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

Ο 
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Εισαγωγή 
 

ο World Café είναι μια μέθοδος διεξαγωγής βιωματικού εργαστηρίου σε 

ομάδες εργασίας. Το World Café αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία για τη 

διευκόλυνση της συνεργασίας, του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσεων και 

ιδεών για την  δημιουργία ζωντανής συζήτησης και δράσης.  

 

Στη διαδικασία αυτή δημιουργείται η ατμόσφαιρα ενός καφενείου, στο οποίο οι 

συμμετέχοντες  συζητούν ένα ζήτημα ή θέμα σε μικρές ομάδες γύρω από τα 

τραπεζάκια του καφέ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι συμμετέχοντες 

μετακινούνται σε ένα νέο  τραπέζι.  

 

Ο οικοδεσπότης παραμένει και συνοψίζει την προηγούμενη συνομιλία στους νέους 

επισκέπτες του τραπεζιού. Έτσι, η διαδικασία της συνομιλίας «μπολιάζεται» με τις 

ιδέες που παρήχθησαν σε προηγούμενες 

συζητήσεις με άλλους συμμετέχοντες. Στο τέλος  

της διαδικασίας τα κύρια σημεία συνοψίζονται και 

συζητούνται στην ολομέλεια. 

 

Η διαδικασία του World -Café είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη όταν συμμετέχουν μεγάλες ομάδες 

(μεγαλύτερες από 12 άτομα) σε μια αυθεντική 

διαδικασία διαλόγου, για να μοιραστούν τις γνώσεις 

τους, επειδή τονώνει την καινοτόμο σκέψη και δίνει την δυνατότητα εξερεύνησης 

των δυνατοτήτων δράσης γύρω από διαφορετικά ζητήματα και ερωτήσεις και πάνω 

απ’ όλα επειδή εμπλέκει ανθρώπους που συναντώνται για πρώτη φορά σε αυθεντική 

συζήτηση και δημιουργεί σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ομιλητή και  το 

ακροατήριο. 

 

              

 

Τ 

Η Δεοντολογία του World Café 

Εστιάστε σε αυτό που έχει σημασία.  

Συν – εισφέρετε τις σκέψεις σας.  

Μιλήστε με το μυαλό και την καρδιά σας.  

Ακούστε για να καταλάβετε.  

Συνδέστε και να συνδυάστε τις ιδέες.  

Ακούστε μαζί ιδέες και βαθύτερα ερωτήματα.  

Παίξτε, χρησιμοποιήστε την αυτόματη γραφή, 

ζωγραφίστε.  

Καλή διασκέδαση! 
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Το World Café «Event»  - Οδηγίες Χρήσεως 

 Καλωσορίστε τους συμμετέχοντες που φτάνουν και προσκαλέστε τους να 

καθίσουν. 

 

 Εξηγήστε το σκοπό του συγκεκριμένου World Café και αναρτήστε τις έτοιμες 

ερωτήσεις, ώστε να είναι ορατές σε όλους.  

 

 Εξηγήστε τις κατευθυντήριες γραμμές του World Café και την δεοντολογία. 

 

 Υπενθυμίστε τους ανθρώπους στην ομάδα εργασίας που συμμετέχετε να 

σημειώσουν τις βασικές συνδέσεις, τις ιδέες, τις 

ανακαλύψεις και τις βαθύτερες ερωτήσεις που θα 

προκύψουν. 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της  αρχικής 

συζήτησης, οι παριστάμενοι χρησιμεύουν ως 

«ταξιδιώτες» ή «πρεσβευτές της έννοιας». Οι 

ταξιδιώτες μεταφέρουν τις βασικές ιδέες, τα 

θέματα και τα ερωτήματα στις νέες τους 

συνομιλίες.  

 

 Παραμείνετε στο τραπέζι της ομάδας, όταν οι «πρεσβευτές των ιδεών» το 

αφήνουν και υποδεχτείτε  τους «ταξιδιώτες» από άλλες ομάδες.  

 

 Εν συντομία μοιραστείτε τις βασικές γνώσεις από την προηγούμενη συζήτηση έτσι 

ώστε όλοι να μπορούν να συνδέσουν και να οικοδομήσουν χρησιμοποιώντας τις 

ιδέες από την προηγούμενη ομάδα εργασίας. 

 

 Κατά την έναρξη των διαδοχικών συνομιλιών, οι οικοδεσπότες καλωσορίζουν 

τους νέους επισκέπτες και τους ενθαρρύνουν να συνδέσουν και να συνδυάσουν 

τις ιδέες που προέρχονται από προηγούμενες συνομιλίες  ακούγοντας 

προσεκτικά. 
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 Με την παροχή ευκαιριών στα άτομα να μετακινηθούν σε πολλά τραπέζια  

συζήτησης , οι ιδέες, τα ερωτήματα και τα θέματα αρχίζουν να συνδέονται και να 

συνδυάζονται.  

 

 Στον τρίτο γύρο της συζήτησης , οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στο 

αρχικό τους τραπέζι για να συνθέσουν τις ανακαλύψεις τους ή μπορεί να 

συνεχίσουν να ταξιδεύουν σε νέα τραπέζια. 

 

  

 
 

 Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην ομάδα εργασίας  αφιερώστε λίγα 

λεπτά  σιωπηλού προβληματισμού,  παρατηρήστε τα μοτίβα που αναδύονται και 

εξερευνήστε την σημασία τους. Αναρωτηθείτε :  

 

 

 Τι αναδύεται εδώ; 

 Αν υπήρχε μια ενιαία φωνή στο  

                τραπέζι, τι  θα  πρέπει να λέει; 

 Ποια βαθύτερα ερωτήματα   

                αναδύονται ως αποτέλεσμα αυτών  

                των συνομιλιών; 

 Τι «βλέπουμε» τώρα και τι καινούριο        

                                     γνωρίζουμε ως αποτέλεσμα αυτών   

                                     των συνομιλιών; 
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Οι Αρχές Σχεδιασμού του World Café Event 
 

 

 

 

 

ι βασικές του αρχές του World Café μπορούν 

να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν 

την ικανότητά τους να εργαστούν από κοινού 

για τη διαμόρφωση του κοινού τους μέλλοντός. 

 

 

 

 

 

 Ρυθμίστε το πλαίσιο: Αποσαφηνίστε το σκοπό και τις παραμέτρους εντός των 

οποίων θα πραγματοποιηθεί ο διάλογος . 

 

  Δημιουργήστε φιλόξενο χώρο: Σχεδιάστε ένα φιλόξενο περιβάλλον που να 

είναι ελκυστικό και να εξασφαλίζει την προσωπική άνεση, την ασφάλεια και 

τον αμοιβαίο σεβασμό . 

 

 Εξερευνήστε ερωτήματα που έχουν σημασία: Εστιάστε την προσοχή των 

συμμετεχόντων σε ισχυρές ερωτήσεις που θα προκαλέσουν την συλλογική 

εμπλοκή . 

 

 Ενθαρρύνετε την συμβολή όλων: τονώστε τη σχέση μεταξύ του «εγώ» και 

του «εμείς», ενθαρρύνοντας την πλήρη συμμετοχή και προωθώντας την 

βαθιά ακρόαση και την ειλικρινή συνομιλία . 

 

 Συνδυάστε διαφορετικές προοπτικές: Προκαλέστε την εμφάνιση νέων ιδεών, 

σχεδιάζοντας συνομιλίες που θα ενισχύουν πολλαπλές οπτικές γωνίες,  και 

διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στις βασικές ερωτήσεις . 

 

 Ακούστε μαζί τα πρότυπα, τις ιδέες, και τα βαθύτερα ερωτήματα: 

Καθοδηγήστε την συνομιλία με τρόπους που θα αποκαλύψουν βαθύτερα 

σχέδια και κοινές προοπτικές χωρίς να χάνεται η μοναδικότητα των 

επιμέρους συνεισφορών. 

 
 

Ο 
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1. Αποσαφηνίστε το Πλαίσιο 

 
ια να διοργανώσετε ένα βιωματικό εργαστήριο με την μέθοδο του World 

Café, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε: τον σκοπό και τους στόχους του 

εργαστηρίου, τους συμμετέχοντες που θα προσκληθούν, και τις 

παράμετροους του πλαισίου εργασίας, προκειμένου να είστε σε θέση να 

δημιουργήσετε μια πρόσκληση που θα προκαλέσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια 

των ανθρώπων . 

 

Ο σκοπός 
ι σκοποί για τους οποίους διεξάγονται  οι συνομιλίες του World Café είναι 

τόσο διαφορετικοί όσο και οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Πριν 

διοργανώσετε ένα βιωματικό εργαστήριο με την μέθοδο του World Café,  

αποφασίστε σχετικά με το σκοπό και το κεντρικό θέμα που θα διαπραγματευτούν οι 

ομάδες εργασίας και φροντίστε να κάνετε στον εαυτό σας και τα μέλη της 

οργανωτικής ομάδας τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 

 Ποιο είναι το θέμα που θέλουμε να  

          αντιμετωπίσουμε ή να εξερευνήσουμε; 

 

 Ποιος μπορεί να συμβάλει με την συμβατική  

          και μη συμβατική του σοφία; 

 

 Πόσο χρόνο έχουμε για την έρευνα;  

 

 Ποια θέματα είναι πιο πιθανό να έχουν νόημα    

           και  να  διεγείρουν την δημιουργικότητα;  

 

 Ποιες οπτικές, θέματα ή τομείς έρευνας είναι   

          ενδιαφέροντες και σημαντικοί για εκείνους   

          που θα συμμετέχουν; 

 

 Χρειαζόμαστε ένα ειδικό όνομα για το Café  για να εστιάσει την προσοχή των 

ανθρώπων ; 

 

 Ποια τακτική θέλουμε να ακολουθήσουμε;  

 

 

 

Γ 

Ο 
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 Ποιο είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε να οραματιστούμε;  

 

 Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια διαδρομή προς αυτό το αποτέλεσμα; 

 

Ένα αποτέλεσμα δεν είναι πάντα μια άμεση «απάντηση» ή «λύση ». Συχνά, το πιο 

ισχυρό αποτέλεσμα είναι να ανακαλύψετε τις σωστές ερωτήσεις ή να δημιουργήσετε 

την ευκαιρία για να σκεφτούμε μαζί με τους άλλους για ένα θέμα , για πρώτη φορά . 

 

 

Οι συμμετέχοντες 
 

 
 

Δεδομένου ότι οι συνομιλίες του Café σχεδιάζονται για να συνδέσετε όσες 

περισσότερες δημιουργικές ιδέες είναι δυνατόν, είναι σημαντικό να αναρωτηθείτε: 

 

 
 

 

 

 Ποιοί πρέπει να συμμετέχουν στη  συζήτηση 

             προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός μας; 

 

 Ποια επιπλέον άτομα ή απόψεις/ οπτικές  

     γωνίες θα μπορούσαν να    προσθέσουν  

     πολύτιμες ιδέες;  

 

 Τι γνωρίζουμε για το ποιος έρχεται ( ή το   

     ποίος ζητάει να έρθει ) και ποιες είναι  

     οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα , και τα                       

     ερωτηματικά  του; 
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2. Δημιουργείστε φιλόξενο περιβάλλον  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ι οικοδεσπότες του World Café σε όλο τον κόσμο τονίζουν τη δύναμη και τη 

σημασία της δημιουργίας ενός φιλόξενου περιβάλλοντος - αυτό κάνει τους 

ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς και καλοδεχούμενοι.  

 

 

 

 

 

Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα να είναι ο 

εαυτός τους, σκέπτονται, ακούνε και μιλούν 

δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό.  
 

 

 

  

 

 

 

 

Ο 
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  Η Πρόσκληση 
 

 Δημιουργία φιλόξενου περιβάλλοντος αρχίζει με τον τρόπο που σχεδιάζετε   

την πρόσκληση των συμμετεχόντων. Ακολουθούν μερικά πράγματα που 

πρέπει να σκεφτείτε : 

 

 
 

 Στην πρόσκλησή σας,  πρέπει να θέσετε ένα αφετηριακό ερώτημα ή θέμα ( όχι 

μια πρόταση ή πρόβλημα ) που πιστεύετε ότι οι προσκεκλημένοι ενδιαφέρονται 

πραγματικά για αυτό . 

 

 Κάντε την ερώτηση ή το θέμα απλά έτσι ώστε να διεγείρουν την περιέργεια και 

να μην έχουν μια άμεση απάντηση  .  

 

 

 
 

 

 Γνωστοποιήστε στους συμμετέχοντες ότι αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο 

βιωματικό εργαστήριο, θα είναι μια συζήτηση στο World Café  διασκεδαστική, 

ελκυστική και δημιουργική. Η συμβολή όλων θα κάνει τη διαφορά . 

 

 Εάν θέλετε να στείλετε γραπτή πρόσκληση, εξετάστε το ενδεχόμενο να είναι 

ανεπίσημη, δημιουργική και προσωπική. Η πρόσκλησή σας θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τη διαφορά ανάμεσα σε μια παραδοσιακό βιωματικό εργαστήριο 

και ένα World Café . 

Η 
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Το Φυσικό Περιβάλλον 
 

 

 

 

κόμη και αν οι προσκεκλημένοι σας είναι 

δεκάδες ή εκατοντάδες, είναι σημαντικό να 

δημιουργήσετε ένα άνετο περιβάλλον που να 

προκαλεί το αίσθημα τόσο της επισημότητας όσο και της 

οικειότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

Όταν οι επισκέπτες σας φτάσουν, θα πρέπει να 

αισθανθούν αμέσως ότι αυτό δεν είναι ένα 

συνηθισμένο βιωματικό εργαστήριο.  

 

Οι συνομιλίες του World Café φιλοξενούνται σε 

αίθουσες συνεδριάσεων, συνεδριακά κέντρα, 

σαλόνια, αίθουσες διδασκαλίας, πανεπιστήμια, 

καφενεία της γειτονιάς, ακόμη και σε σκηνές!  

 

 

 

 

 

 

 

Το κλειδί είναι να βρείτε το είδος του 

χώρου που σας επιτρέπει να 

δημιουργήσετε μια «αίσθηση Café». 

 

 

 

 

 

 

Α 
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Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε  

                         την «ατμόσφαιρα» του Café; 
 

ροσπαθήστε να κάνετε το χώρο να μοιάζει με ένα πραγματικό Café , με 

στρογγυλά ή τετράγωνα τραπεζάκια που χωράνε να καθίσουν τέσσερα ή 

πέντε άτομα. Λιγότεροι από τέσσερις σε ένα τραπέζι δεν μπορούν να 

παρέχουν αρκετή ποικιλία προοπτικών, περισσότεροι από πέντε λιγοστεύουν το 

ποσοστό της προσωπικής αλληλεπίδρασης.  

Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να είναι σε 

θέση να δουν ο ένας τον άλλο εύκολα και να 

ακούσουν ο ένας τις ιδέες του άλλου. 

 

Τακτοποιήστε τα τραπεζάκια του Café 

κλιμακωτά, με τυχαίο τρόπο και όχι σε 

τακτοποιημένες σειρές, και προσπαθήστε να 

μιμηθείτε τον χαλαρό τρόπο που τα τραπεζάκια 

στην αυλή ενός καφενείου δείχνουν μερικές ώρες μετά το άνοιγμα του.  

 

Προσθέστε πολύχρωμα τραπεζομάντιλα, λουλούδια και κεριά αν ο χώρος το 

επιτρέπει.  

 

 

Τοποθετήστε τουλάχιστον δύο μεγάλα φύλλα χαρτί 

πάνω από το τραπεζομάντιλο μαζί με ένα ποτήρι 

γεμάτο με πολύχρωμους μαρκαδόρους. Χαρτί και 

στυλό ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να 

σημειώσουν πρόχειρα, να ζωγραφίσουν, και να 

συνδέσουν τις ιδέες που θα προκύψουν . 

 

 

 Επιλέξτε ένα χώρο με φυσικό φως , φροντίστε να υπάρχει 

μουσική όταν μπαίνουν οι συμμετέχοντες, βάλτε πίνακες 

ζωγραφικής, και τοποθετήστε μερικά φυτά στο δωμάτιο. 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να βάλετε αφίσες στους τοίχους ή 

διαγράμματα με αποσπάσματα σχετικά με το θέμα σας. Για να 

τιμήσετε την παράδοση της κοινότητας και της φιλοξενίας,  να 

προσφέρετε ποτά και σνακ. Ένα Café δεν είναι πλήρες χωρίς   

 φαγητό ή αναψυκτικά.  
 

 

Π 
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3. Διερευνήστε Σημαντικά Ερωτήματα 
 

α ζητήματα που συζητούνται  κατά τη 

διάρκεια ενός World Café είναι 

κρίσιμα για την επιτυχία του. Η εύρεση 

και η διαμόρφωση  «ερωτήσεων που 

έχουν σημασία» για εκείνους που έρχονται στο 

Café είναι ένας τομέας όπου ο προσεκτικός 

σχεδιασμός των διοργανωτών μπορεί να 

παράγει σημαντικά αποτελέσματα. Το Café 

μπορεί να διερευνήσει μόνο μία ερώτηση, ή 

μπορεί να συζητηθούν πολλά ερωτήματα που 

συνθέτουν ένα θέμα για να υπάρξει μια λογική εξέλιξη του περιεχομένου των 

«ανακαλύψεων» σε αρκετές ομάδες συζήτησης.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συζητήσεις των ομάδων εργασίας  του World Café 

αποδεικνύονται πολύ σημαντικές για την ανακάλυψη και εξερεύνηση ισχυρών 

ερωτημάτων που είναι σχετικά με την εξεύρεση άμεσων λύσεων στο πρόβλημα που 

έχει τεθεί.  

 

Καινοτόμα αποτελέσματα μπορούν 

συχνά να επιτευχθούν ευκολότερα 

μέσω των συζητήσεων στο World 

Café παρά με επίσημους 

σχεδιασμούς και παραδοσιακές  

τεχνικές  επίλυσης  προβλημάτων. 

Δημιουργήστε ερωτήσεις σχετικές 

με τις πραγματικές ανησυχίες των 

συμμετεχόντων.  

Οι άνθρωποι ασχολούνται βαθιά 

όταν αισθάνονται ότι συνεισφέρουν 

τις ιδέες τους σε ερωτήσεις που 

είναι σημαντικές για αυτούς .  

 

Ισχυρές ερωτήσεις που «ταξιδεύουν καλά» συμβάλλουν στην προσέλκυση της 

συλλογικής ενέργειας , τη διορατικότητα και την δράση καθώς κινούνται σε όλο το 

σύστημα. 

 

Τ 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τις Ερωτήσεις 

 
ι καλά διατυπωμένες ερωτήσεις, μας ενεργοποιούν και επικεντρώνουν την 

προσοχή μας σε αυτό που πραγματικά μετράει. Οι έμπειροι διοργανωτές του 

World Café συνιστούν να τίθενται ερωτήσεις ανοιχτού τύπου - το είδος 

που δεν έχουν απαντήσεις του τύπου «ναι» ή «όχι ». 

 

Οι καλές ερωτήσεις δεν χρειάζεται να συνεπάγονται άμεσα μέτρα 

δράσης ή την άμεση επίλυση του προβλήματος . Αντ’ αυτού , θα 

πρέπει να προκαλέσουν την ερευνητική και αποκαλυπτική 

διάθεση. Θα γνωρίζετε ότι έχετε μια καλή ερώτηση, όταν 

προκαλεί  την συζήτηση νέων ιδεών και δυνατοτήτων. Οι πιθανές 

ερωτήσεις από ανθρώπους-κλειδιά που συμμετέχουν στην ομάδα 

για να δουν αν μπορούν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και την 

ενέργεια προσδίδουν ζωηρότητα στη συζήτηση.  

 

Αν έχετε έναν ομιλητή πριν από το Café, μπορεί το εν λόγω πρόσωπο, να βοηθήσει 

στη δημιουργία ερωτημάτων που, αν διερευνηθούν, θα μπορούσαν να κάνουν τη 

διαφορά στις πραγματικές ανησυχίες των παρευρισκομένων. 

 

Οι ερωτήσεις που διαπραγματεύονται όσοι συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του 

παγκόσμιο καφενείο είναι τόσο διαφορετικές όσο και οι ομάδες που τις 

χρησιμοποιούν.  

 

Παρακάτω υπάρχουν μερικές γενικές ερωτήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν 

για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.  Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι 

σημαντικές για τις επιμέρους συνεδρίες του Café.  Άλλες πάλι μπορεί να είναι πιο 

κατάλληλες για την κεντρική συνεδρίαση μιας συνομιλίας Café. 

Ο 

               Μια «ισχυρή» ερώτηση 

 είναι απλή και σαφής  

 είναι προκλητική  

 «παράγει ενέργεια»  

 εστιάζει στην έρευνα  

 φέρνει στην επιφάνεια ασυνείδητες 

παραδοχές  

 εξερευνά νέες δυνατότητες 

 επιδιώκει ό, τι είναι χρήσιμο 
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ερωτήσεις  που καθοδηγούν  

τις συζητήσεις των ομάδων εργασίας 
 

  Τι είναι θετικό / αρνητικό για την ιδέα;  

 Πώς θα μπορούσε η ιδέα να αλλάξει και  να 

βελτιωθεί;  

 Πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί;  

  Πώς θα μπορούσε να γίνει πιο επιτυχημένη;  

  Υπάρχουν προκλήσεις στην εφαρμογή της που μπορείτε να προβλέψετε; 

 

 

Ερωτήσεις για την εστίαση της συλλογικής προσοχής  

στο συγκεκριμένο θέμα: 
 

 Ποια ερώτηση, αν απαντηθεί, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για την 

μελλοντική αντιμετώπιση  του συγκεκριμένου θέματος; 

 Τι είναι σημαντικό για σένα στο συγκεκριμένο ζήτημα;   

 Ποιες ευκαιρίες δράσης μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο θέμα που 

συζητάμε;  

 Τι γνωρίζουμε μέχρι 

τώρα / τι πρέπει ακόμα 

να μάθουμε για το 

συγκεκριμένο θέμα;  

 Ποια είναι τα διλήμματα / 

οι δυνατότητες δράσης 

στο συγκεκριμένο ζήτημα;  

 Ποιά υποθετικά σενάρια 

πρέπει να δοκιμάσουμε ή 

να αμφισβητήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση;  

 Τι θα έλεγε κάποιος που θα είχε ένα πολύ διαφορετικό σύνολο πεποιθήσεων 

από εμάς για το συγκεκριμένο ζήτημα; 
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Ερωτήσεις για τη σύνδεση των ιδεών 

και την εύρεση της βαθύτερης εικόνας 
 

 Τι  παίρνει μορφή εδώ;  

 Τι «ακούς» κάτω από την ποικιλία   

 των απόψεων που εκφράζονται;  

 Τι αναδύεται εδώ για σας; Ποιες  

 νέες συνδέσεις κάνετε; 

 Τι είχε πραγματικό νόημα για εσάς  

 από ό, τι  έχετε   ακούσει; Τι   σας  

 εξέπληξε; Τι θα αμφισβητηθεί από  

 σας; 

  Τι λείπει από αυτή την εικόνα  

  μέχρι τώρα;  

 

 Ποιά ήταν η καινούρια γνώση, ή  

            ανακάλυψη  μέχρι τώρα; 

 Ποιά είναι η επόμενη σκέψη που  

          πρέπει να κάνουμε; 

 Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν  

          έχει ακόμη ειπωθεί, προκειμένου  

          να  επιτευχθεί  ένα  βαθύτερο   

          επίπεδο κατανόησης / σαφήνειας,   

          ποιο είναι αυτό; 
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4.  Ενθαρρύνετε την Συλλογική Συμμετοχή  
 

ίτε είστε ο οικοδεσπότης του World Café είτε ο 

οικοδεσπότης μιας μεμονωμένης ομάδας 

εργασίας, είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε όλους 

τους συμμετέχοντες να συμβάλουν με τις ιδέες και τις 

απόψεις τους, ενώ παράλληλα επιτρέπετε σε όποιον, 

θέλει να συμβάλει μέσω της ακρόασης ή της σιωπηλής 

του παρουσίας να το πράξει.  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους μόνο τέσσερα 

έως πέντε άτομα συμμετέχουν σε μια ομάδα εργασίας του World Café είναι να 

επιτραπεί σε κάθε φωνή να ακουστεί. Οι άνθρωποι που 

διστάζουν να μιλήσουν σε μια μεγάλη ομάδα συχνά 

μοιράζονται πλούσιες και συναρπαστικές ιδέες στο πιο 

οικείο περιβάλλον του Café. 

Σε πολλές συναντήσεις του World Café, τη στιγμή που 

τίθεται το ερώτημα , οι άνθρωποι ενθαρρύνονται απλά 

να ξεκινήσουν την συζήτηση και να αρχίσουν την 

διερεύνηση του ζητήματος και την ανταλλαγή ιδεών. 

Συχνά, αυτό ακριβώς χρειάζεται η ομάδα .  

Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι συνήθως 

αισθάνονται πιο ελεύθεροι να μιλούν και ακούν πιο 

προσεκτικά τους άλλους αν υπάρχει ένα αντικείμενο 

που να υποστηρίζει το διάλογο . Η «ράβδος του ομιλητή» μπορεί να περάσει από 

όλους κυκλικά, ή απλά το πρόσωπο που αρχίζει να μιλάει πρώτο μπορεί να την 

προσφέρει σε όποιον την θέλει. Κανείς δεν διακόπτει το πρόσωπο που κρατάει τη 

«ράβδο του ομιλητή». 

Είτε χρησιμοποιήσετε την «ράβδο του ομιλητή» είτε όχι, ενθαρρύνετε τους 

συμμετέχοντες να συμμορφωθούν με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:  

Ευθύνη του ομιλητή είναι να επικεντρωθεί στο θέμα και να εκφράσει τις σκέψεις 

του γι 'αυτό, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Ευθύνη των ακροατών είναι να ακούσουν 

ενεργά τον ομιλητή με την σιωπηρή 

παραδοχή ότι αυτός έχει κάτι σοφό και 

σημαντικό να πει. Και να κατανοήσουν ότι η 

προοπτική του ομιλητή, ανεξάρτητα από το 

πόσο αποκλίνουσα μπορεί να είναι από τη 

δική τους, είναι εξίσου έγκυρη και 

αντιπροσωπεύει ένα μέρος της μεγαλύτερης 

εικόνας που κανένας από εμάς δεν μπορεί να εξετάσει μόνος του. 

Ε 
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5.  Συνδυάστε Διαφορετικές Οπτικές Γωνίες 
 

 ευκαιρία για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ομάδες συζήτησης, να 

γνωρίσετε καινούργιους ανθρώπους , οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν τη σκέψη 

σας και να συνδέσετε την ουσία των ανακαλύψεων σας σε συνεχώς 

διευρυνόμενους κύκλους σκέψης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν το 

World Café διαφορετικό από άλλες μεθόδους.  

 

 
 

Τα μέλη των ομάδων συζήτησης μεταφέρουν βασικές γνώσεις ή θέματα από τις 

προηγούμενες συζητήσεις τους στις νέες ομάδες που συμμετέχουν, και έτσι οι ιδέες 

διασταυρώνονται και εμπλουτίζονται σημαντικά με την ανταλλαγή απόψεων.  

 

Κατά την διάρκεια των συζητήσεων προκύπτουν καθοδηγητικά πρότυπα, αναδύονται 

νέες δυνατότητες, και εκπληκτικοί συνδυασμοί διορατικότητας και δημιουργικότητας 

αποκαλύπτονται με τρόπους που οι άνθρωποι δεν είχαν προηγουμένως φανταστεί. 

επίπεδο . 

 

Μερικές φορές, δεν είναι οι άνθρωποι που μετακινούνται, 

αλλά οι ιδέες τους. Για παράδειγμα, ως οικοδεσπότης, 

μπορείτε να ζητήσετε από κάθε άτομο να γράψει μία 

βασική αντίληψη, η ιδέα ή το θέμα από τη συζήτηση στην 

οποία συμμετείχε και να τον προσφέρει ως δώρο σε μια 

άλλη ομάδα συζήτησης. Κάθε μέλος ανταλλάσσει τις κάρτες 

του με ένα πρόσωπο από ένα κοντινό τραπέζι. Κάθε 

οικοδεσπότης διαβάζει τις κάρτες που έχει λάβει δυνατά 

για να συμβάλουν δημιουργικά σε μια εμβάθυνση της συζήτησης που συνεχίζεται στο 

τραπέζι τους. 

Η 
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                Πώς «δουλεύει» η διασταύρωση των ιδεών; 
                  

 Προγραμματίστε τρεις  διαδοχικές ομάδες συζήτησης περίπου 20 έως 30 

λεπτά η κάθε μια .  

 

  Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να γράψουν, να σκιτσάρουν, και να 

ζωγραφίσουν τις βασικές τους ιδέες στο χαρτί 

του μέτρου που καλύπτει το τραπέζι τους  ή να 

σημειώσουν τις ιδέες  - κλειδιά σε μεγάλες 

κάρτες ευρετηρίου ή χαρτιά μεγέθους Α3 στο 

κέντρο του τραπεζιού της ομάδας . 

 

  Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ομάδας 

συζήτησης, ένα άτομο παραμένει στο τραπέζι, 

ως οικοδεσπότης, ενώ οι άλλοι γίνονται «ταξιδιώτες» ή «πρεσβευτές της 

ιδέας» . Οι ταξιδιώτες πηγαίνουν σε νέες ομάδες συζήτησης, μεταφέροντας 

μαζί τους τις ιδέες ή τα βαθύτερα ερωτήματα της αρχικής ομάδας τους . 

 

 Ζητήστε από τον οικοδεσπότη της ομάδας 

συζήτησης να υποδεχθεί τους νέους επισκέπτες και να 

μοιραστεί με συντομία μαζί τους τα σημαντικά σημεία της 

συζήτησης της πρώτης ομάδας εργασίας. 
 

 Ενθαρρύνετε τους «ταξιδιώτες ή πρεσβευτές των ιδεών» να συνδέσουν και 

να συνδυάσουν τις ιδέες που προέρχονται από την προηγούμενη ομάδα 

συζήτησης στην οποία συμμετείχαν με τα σημαντικά σημεία της συζήτησης 

που προηγήθηκε στο καινούριο τραπέζι που ταξίδεψαν με το να ακούσουν 

προσεκτικά τον οικοδεσπότη και να «οικοδομήσουν» με βάση την συνεισφορά 

του. 
 

 Μετά το τέλος της δεύτερης ομάδας συζήτησης, όλες οι ομάδες θα έχουν 

«γονιμοποιηθεί» με γνώσεις που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εργαστήρια. 
 

 Στην τρίτη ομάδα συζήτησης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επιστρέψουν στο 

πρώτο τραπέζι και να συνθέσουν τις ανακαλύψεις τους, ή να συνεχίσουν να 

ταξιδεύουν σε νέες παράλληλες ομάδες εργασίας. Μερικές φορές μια νέα 

ερώτηση, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην εμβάθυνση της έρευνας, 

τίθεται στην τρίτη ομάδα συζήτησης  . 
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 Μετά από την παρακολούθηση αρκετών ομάδων συζήτησης, θα ξεκινήσει μια 

συζήτηση στην ολομέλεια στην οποία οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν ιδέες 

και ανακαλύψεις με όλη την ομάδα . Ανάλογα με τη διάρκεια του Café, 

μπορούν να υλοποιηθούν πολλές 

συζητήσεις στην ολομέλεια.  
 

  Παίζοντας, δημιουργούμε νέες δομές 

συνδέοντας μοναδικούς συνδυασμούς των 

στοιχείων. Έχουμε περιγράψει αυτό το 

μοτίβο του συνδυασμού εστίασης και 

ελευθερίας ως «δημιουργικό σχεδιασμό». 

 

 

 

Ακούστε Μαζί για να Εμβαθύνετε στα Ερωτήματα 
 

Η ισπανική λέξη el meollo σημαίνει «η ουσιώδης φύση ή 

βαθύτερη ουσία ενός πράγματος».  

Οι Συνομιλίες στο World Café δίνουν σε όλους τους 

συμμετέχοντες, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, την 

ευκαιρία να ακούσουν και να ανακαλύψουν el meollo –  

τις βαθύτερες δομές των νοημάτων κάτω από ό, τι αρχικά 

φαίνεται να είναι μια χαοτική , άτακτη ανταλλαγή ιδεών και 

προοπτικών.  

Η παρατήρηση των δομών και των συνδέσεων μεταξύ τους 

βρίσκεται στο επίκεντρο της δημιουργικής απόκτησης 

γνώσης. Η δυναμική ακρόαση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην 

πραγματοποίηση τέτοιων γνωστικών ανακαλύψεων. 
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Πώς να Ενθαρρύνετε την Δυναμική Ακρόαση: 
 

 Ακούστε για να Μάθετε: Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να εισέλθουν στην 

συνομιλία με τον στόχο να μάθουν από κάθε 

πρόσωπο στο τραπέζι τους . Ζητήστε τους να 

παρατηρήσουν τη φυσική τους τάση να ακούν 

μόνο εν μέρει, καθώς ετοιμάζονται να εκφράσουν 

τις απόψεις τους, και επισημάνετε πως η τάση 

αυτή δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μάθηση. 

 

 Ακούστε τις «Διαφορές»: Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να είναι περίεργοι και να ακούσουν για τις διαφορές , τις 

εκπλήξεις και τις προκλήσεις . Σκεφτείτε τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και 

παραδοχές ως δώρα,  ακόμα και όταν μας κάνουν να νιώσουμε άβολα, 

προσφέρουν πλούσιο έδαφος για την ανακάλυψη απρόβλεπτων δυνατοτήτων . 

 

 Ακούστε Υποστηρικτικά: Ακούστε για να υποστηρίξετε τον ομιλητή να εκφράσει 

πλήρως τον εαυτό του / της. Οι σημαντικές ανακαλύψεις στη σκέψη εμφανίζονται 

πιο συχνά όταν ένα άτομο ενθαρρύνει κάποιο άλλο να προβεί σε περαιτέρω 

σκέψη. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δώσουν ο ένας στον άλλο όλη τους 

την προσοχή για να κάνουν  τις συνδέσεις και να οικοδομήσουν πάνω στις ιδέες 

του άλλου αντί να πηγαίνουν σε τυχαίες κατευθύνσεις . 

 

 Ακούστε για να Συνδυάσετε: Για να φτάσετε στο βαθύτερο νόημα απαιτείται η 

πειθαρχία της κοινής ακρόασης - ο καθένας ακούει μαζί με τους άλλους για νέες 

συνδέσεις , συλλογική σοφία, κατανοήστε ότι κανένα μέλος της ομάδας δεν μπορεί  

να έχει πρόσβαση σε αυτά από μόνο του. Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες να 

ακούσουν μαζί για ιδέες , σχέδια , ή τα βασικά ερωτήματα που διέπουν τις 

διάφορες διαφαινόμενες προοπτικές. 

 

 Ακούστε με ειλικρίνεια: για να επηρεαστείτε από τον 

ομιλητή.  

 

 Ακούστε με Στοχαστική Διάθεση: Μερικές φορές είναι 

χρήσιμο να διακόψετε σκόπιμα μεταξύ της έκφρασης των 

απόψεων δυο συμμετεχόντων, ώστε να υπάρξει χρόνος για 

να αναδυθούν οι νέες ιδέες. Ενθαρρύνετε κάθε ομάδα 

εργασίας να πάρει κάποιο χρόνο για να σκεφτεί κατά την 

διάρκεια της από κοινού έρευνά τους, και να αναρωτηθεί: «Τι βρίσκεται στο 

κέντρο της συνομιλίας μας ;» 
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6. Μοιραστείτε τις συλλογικές ανακαλύψεις 
 
 

 
 
 
 

Για να βελτιωθεί η ποιότητα της συλλογικής σκέψης 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας: 

 

Όχι μόνο τις ιδέες, αλλά  την σύνδεση μεταξύ των ιδεών 

Όχι μόνο τις αντικρουόμενες απόψεις, αλλά τις διαφοροποιήσεις που προκαλούν μια 

νέα συνολική εικόνα  

 

Όχι  μόνο τα θέματα που συζητήθηκαν, αλλά τις ανείπωτες  ερωτήσεις και τα 

ζητήματα που προέκυψαν 

 

Όχι μόνο την επιδοκιμασία ή την  αποδοκιμασία, αλλά τις εσωτερικές εντάσεις ως 

ένδειξη  θεμελιωδών παραδοχών 
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Συζητήσεις στην Oλομέλεια  
                                            (town meeting–style conversations)  

 

έσα από την από κοινού ακρόαση και δίνοντας προσοχή στα αναδυόμενα 

θέματα, μοτίβα και ιδέες, οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας αρχίζουν 

να αισθάνονται μια σύνδεση με το ευρύτερο σύνολο. 

  

 
 

 

Μετά από αρκετές ομαδικές συνομιλίες, είναι σημαντικό να  συμμετάσχουν σε μια 

ολομέλεια. Οι συζητήσεις στην ολομέλεια δεν είναι επίσημες εκθέσεις ή αναλυτικές 

περιλήψεις. Χρησιμεύουν ως χρόνος για τον αμοιβαίο προβληματισμό, 

προσφέροντας σε ολόκληρη την ομάδα την ευκαιρία να παρατηρήσει τις βαθύτερες 

ανακαλύψεις, θέματα ή ζητήματα που παρουσιάστηκαν. Οι Συνομιλίες του World 

Café συχνά οδηγούν σε αποτελέσματα «έκπληξη» που κανείς δεν μπορούσε να 

προβλέψει, όταν άρχισε η συνομιλία. 

 

 

 
 

 

 

Μ 
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Οι ρόλοι του οικοδεσπότη του Café 

και του οικοδεσπότη της ομάδας εργασίας 
 

 δουλειά του οικοδεσπότη του World Café είναι να φροντίσει να τεθούν σε 

εφαρμογή οι κατευθυντήριες αρχές. Η πραγματική εμφάνιση και το στυλ του 

Café μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό.  Αυτό που 

είναι πιο σημαντικό είναι να εφαρμοστούν οι αρχές σε όλη του 

τη διάρκεια.  

 

Η Φιλοξενία ένός Café απαιτεί σοβαρότητα, μεράκι και 

φροντίδα. Ο οικοδεσπότης του Café μπορεί να κάνει τη διαφορά 

ανάμεσα σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και οι άνθρωποι πρόσβαση σε δικό τους 

γνώσεις και οι πηγές της βαθύτερης συλλογική σοφία. 

 

Ούτε ο οικοδεσπότης του Café ούτε 

οικοδεσπότης της ομάδας εργασίας 

είναι ένας διευκολυντής με την 

παραδοσιακή έννοια. Οι συνομιλίες στο 

World Café βασίζονται σε μεγάλο 

βαθμό στην αυτο – διαχείριση και την 

αυτο-οργάνωση .  

Στην πραγματικότητα, έχει 

διαπιστωθεί ότι:   

Η τοποθέτηση διαμεσολαβητή σε 

επιμέρους τραπέζια μπορεί να μειώσει 

την αποτελεσματικότητα της εμπειρίας 

του Café .  

 

Αυτό που είναι σημαντικό είναι η προσεκτική οργάνωση του συνολικού 

περιβάλλοντος, οι σαφείς οδηγίες σχετικά με την δεοντολογία του World Café και η 

λεπτομερής οργάνωση και εφαρμογή του σχεδίου, η διαχείριση 

του χρόνου με ήπιο τρόπο,  και η ενίσχυση της ικανότητας για 

την «συγκομιδή» των ιδεών , την συνύφανση τους, και να τον 

συνδυασμό των ιδεών στην ολομέλεια (“town-meeting”) του 

Café.  

 

Αν σας είναι χρήσιμη η συγκέντρωση συγκεκριμένων δεδομένων 

από τις επιμέρους ομάδες εργασίας για μελλοντική χρήση , να 

φροντίσετε ιδιαίτερα  την επιλογή των οικοδεσποτών των 

Η 
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επιμέρους ομάδων (“table stewards”) οι οποίοι 

παραμένουν κατά τη διάρκεια αρκετών ομαδικών 

συζητήσεων και αργότερα χρησιμεύουν ως «ομάδα 

σύνθεσης» κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος ή 

μετά το τέλος του Café.  

 

Στην ολομέλεια, οι οικοδεσπότες των ομάδων 

εργασίας, θα παρουσιάσουν ό, τι βγήκε από τις 

συζητήσεις και όλη η ομάδα μπορεί να συζητήσει τα 

σημεία που θα κρίνει ως περισσότερο  σημαντικά: 

 

 Ποιες ιδέες αξίζει να επιλέξουμε;  

 Ποιο πρέπει να είναι  το επόμενο βήμα;  

 Πώς θα επιλέξουμε μεταξύ των 

διαφορετικών ιδεών; 

 

 

 

 

Αν είστε οικοδεσπότης / οικοδέσποινα  
                       στην ολομέλεια των ομάδων εργασίας: 

 Βεβαιωθείτε ότι οι βασικές γνώσεις καταγράφονται οπτικά ή 

συγκεντρώνονται και δημοσιεύτηκε στο μέτρο του δυνατού . 

  Να είστε δημιουργικοί στην προσαρμογή των αρχών λειτουργίας του World 

Café ώστε να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του σεμιναρίου σας. 
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Πώς να Οργανώσετε μια Συζήτηση στην Ολομέλεια 

 

 Θυμηθείτε: η συζήτηση στην ολομέλεια δεν προορίζεται για την αναφορά 

λεπτομερών στοιχείων. 

 

 Εάν ο χρόνος το επιτρέπει, να ενθαρρύνετε μια σύντομη σιωπή που θα 

χρησιμοποιηθεί για να κρατήσουν οι συμμετέχοντες  προσωπικές σημειώσεις 

πριν αρχίσει η συζήτηση. Είναι συχνά κατά την διάρκεια της σιωπής που μια 

βαθύτερη διαισθητική νοημοσύνη ή η έμπνευση της νέας γνώσης  

αποκαλύπτεται.  

 

 Ζητήστε από έναν από τους συμμετέχοντες να μοιραστεί  την βασική ιδέα, το 

θέμα, ή το κεντρικό ζήτημα που αποτελεί το ουσιαστικό νόημα για  αυτόν.  

 

 Ενθαρρύνετε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να ακούσουν προσεκτικά και να 

σημειώσουν  ποιες ανακαλύψεις από τις δίκες τους συνομιλίες συνδέονται με 

αυτό το ζήτημα. 

  

 Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται, προστίθενται νέες διαστάσεις από όλους  τους 

συμμετέχοντες  και συνδυάζονται στο  συλλογικό μωσαϊκό του νοήματος που 

υφαίνει  η ομάδα.  
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Τρόποι Γνωστοποίησης της Συλλογικής Γνώσης: 
 

τις περισσότερες συγκεντρώσεις του World Café, τα μέλη γράφουν ή 

ζωγραφίζουν τις ιδέες τους σε χαρτί του μέτρου, επιτρέποντας στους 

άλλους  συμμετέχοντες στην κυριολεξία 

να πουν: «Καταλαβαίνω τι εννοείς». Αυτό 

δημιουργεί ένα «κοινόχρηστο χώρο» για 

την συνύφανση των ιδεών και συνδέει τις 

ιδέες σε ακόμη βαθύτερα επίπεδα.  

Επιπλέον, η καταγραφή των ιδεών είναι 

απελευθερωτική, και τα μέλη των ομάδων 

εργασίας μπορούν να συσχετίσουν τις 

καταγεγραμμένες ιδέες πιο γρήγορα όταν 

μελετούν από κοινού αυτό που αναδύεται 

από  τη συνομιλία. 

 

 Οργανώστε μια «Περιήγηση» στις Ιδέες (Gallery Tour): Κατά καιρούς, οι 

συμμετέχοντες τοποθετούν το χαρτί το χαρτί του μέτρου πάνω στο οποίο 

εργάζονται στον τοίχο, έτσι ώστε τα  μέλη των άλλων ομάδων συζήτησης να 

μπορούν να κάνουν μια «περιήγηση» στις ιδέες της ομάδας κατά τη διάρκεια 

διαλείμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανακοινώστε μια Άποψη - Κλειδί: Κάθε συμμετέχων μπορεί να γράψει μια  

βασική αντίληψη του σε χαρτί Α3 και να το τοποθετήσει στον πίνακα 

ανακοινώσεων, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να κάνουν μια ανασκόπηση των 

ιδεών που βρίσκονται υπό συζήτηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος . 

 

 

 

 

 

 

Σ 
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 Δημιουργήστε Χάρτη Ιδεών : Μερικές φορές η ομάδα εργασίας ανακοινώνει 

τις ιδέες της φτιάχνοντας « Χάρτες Συγγένειας» σε χαρτί Α3, παρουσιάζει 

δηλαδή τις επιμέρους γνώσεις και ιδέες ομαδοποιημένες σε «συμπλέγματα 

συγγένειας» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό της 

δράσης στα επόμενα στάδια της εργασίας με το υλικό, έτσι ώστε οι ιδέες που 

συνδέονται μεταξύ τους να είναι ορατές και να μπορούν να βοηθήσουν την 

ομάδα να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά της .  

 

 Γράψτε μια ιστορία : Ορισμένες ομάδες εργασίας  

δημιουργούν μια εφημερίδα, ένα παραμύθι ή ένα 

power point μαζί με ένα κείμενο τεκμηρίωσης για   

μελλοντική χρήση, για να μοιραστούν τα 

αποτελέσματα των εργασιών τους με την κοινότητα 

μετά την πραγματοποίηση του καφέ. 
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Χρονοδιάγραμμα Εργαστηρίου 

με την μέθοδο του World Café 
 

                9.00 – 9.15    Παρουσίαση της Μεθοδολογίας του World Café  

                 9.15 – 9.45       Πρώτη Συνεδρία World Café 

                 9.45 – 9.50      Μετακίνηση Ταξιδιωτών 

                 9.50 – 10.20    Δεύτερη Συνεδρία World Café 

               10.20 – 10.25    Μετακίνηση Ταξιδιωτών 

               10.25 – 10.55    Τρίτη Συνεδρία World Café 

              10.55 – 11.25  Διάλειμμα 

               11.25 – 11.55      Τέταρτη Συνεδρία World Café 

               11.55 – 12.00     Μετακίνηση Ταξιδιωτών 

               12.00 – 12.30    Πέμπτη Συνεδρία World Café 

               12.30 – 12.35     Μετακίνηση Ταξιδιωτών 

               12.35 – 13.05     Έκτη Συνεδρία World Café 

              13.05 – 13.20   Διάλειμμα – Gallery Tour 

             13.20 – 14.00   Παρουσίαση στην ολομέλεια 
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Το γλωσσάρι του Παγκόσμιου Καφενείου 
 

Μερικές από τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια του 

Παγκόσμιου Καφενείου, ορίζονται: 

 

υν–εξελικτική  Έρευνα: Η συν- 

εξελικτική αναζήτηση για το 

καλύτερο στους ανθρώπους, τις 

οργανώσεις τους, καθώς και τον  κόσμο 

γύρω τους αναφέρεται  στη συστηματική 

ανακάλυψη του τι δίνει «ζωή» σε ένα 

ζωντανό σύστημα, και πότε αυτό είναι πιο 

ζωντανό, και πιο εποικοδομητικό από 

οικολογική  και ανθρώπινη σκοπιά . 

 

ohmia-κός  διάλογος: Ο φυσικός David Bohm παρατήρησε ότι και η 

κβαντική μηχανική και οι μυστικιστικές παραδόσεις δείχνουν ότι οι 

πεποιθήσεις μας διαμορφώνουν τις πραγματικότητες μας, ότι η σκέψη είναι 

σε μεγάλο βαθμό ένα συλλογικό φαινόμενο που κατέστη δυνατό μόνο μέσω του 

πολιτισμού και της επικοινωνίας. 

 Υπέθεσε ότι οι συνομιλίες προκύπτουν από - και επηρεάζουν το «κοινό κεφάλαιο» 

των πολιτιστικών και διαπροσωπικών ερμηνειών με τις οποίες ζούμε τη ζωή μας, 

και αυτή τη διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς κάλεσε «διάλογο» . 

 

οινωνικός Διάλογος: Διάλογος στον 

οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν σε 

δημόσιες συζητήσεις για πολιτικά 

θέματα, πολιτικές τακτικές, ή 

αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή τους, τις 

κοινότητες στις οποίες ανήκουν και την 

κοινωνία . 

 

Σ 

B 
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υν- Δημιουργία: είναι η διαδικασία 

της συνεργατικής δημιουργίας με την 

πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα 

είναι πλουσιότερο και καλύτερο από ό, τι σε 

μια «σόλο» προσπάθεια . 

 

υλλογική Νοημοσύνη: Η Συλλογική 

Νοημοσύνη η ικανότητα των 

ανθρώπινων κοινοτήτων να 

εξελιχθούν προς μια πολυπλοκότητα 

ανώτερης τάξης, αρμονικότερη και πιο δραστική . 

Η Συλλογική νοημοσύνη είναι περισσότερο μια διαδικασία λήψης κοινών αποφάσεων. 

Σε αντίθεση με τη συλλογική σοφία , η συλλογική νοημοσύνη δεν είναι αποκλειστικά 

ανθρώπινη , έχει συνδεθεί επίσης με την χλωρίδα και την πανίδα . Η Συλλογική 

νοημοσύνη μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως συναίνεση με γνώμονα την λήψη 

αποφάσεων . 

 

υλλογική Σοφία: Η συλλογική σοφία δεν επικεντρώνεται κατ’ ανάγκην στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά είναι ένα πιο άμορφο φαινόμενο το 

οποίο χαρακτηρίζεται από τη συλλογική μάθηση στην πάροδο του χρόνου . 

Η Συλλογική σοφία, έχει μια πιο ευδιάκριτα ανθρώπινη ποιότητα από ό,τι η 

συλλογική νοημοσύνη , περιέχεται σε  πρώιμα έργα όπως η Torah , η Βίβλος , το 

Κοράνι , τα έργα του Πλάτωνα , ο Κομφούκιος και ο Βούδας , η Bhagavad Gita, και 

πολλοί μύθοι και θρύλοι  όλων των πολιτισμών . 

 

οινότητα Πρακτικής: Μια κοινότητα 

πρακτικής είναι μια ομάδα ανθρώπων 

που μοιράζονται μια ανησυχία, ένα 

σύνολο  προβληματισμών, την αίσθηση ενός 

κοινού σκοπού. Όπως (συχνά ) οι άτυπες 

ομάδες εμπειρογνωμόνων, οι κοινότητες 

πρακτικής χρησιμεύουν για να 

επανασυνδεθούν τα άτομα μεταξύ τους και να  

αυτο-οργανωθούν, στο όριο - που συνδέονται 

μέσω των κοινοτήτων αυτών . Οι κοινότητες 

πρακτικής συμπληρώνουν τις υπάρχουσες 

Σ 

Σ 

Σ 
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δομές με την προώθηση της συνεργασίας, την ανταλλαγή 

πληροφοριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών πέρα από 

τα όρια του χρόνου, της απόστασης  και των οργανωμένων 

ιεραρχιών.  

 

 

ιαβούλευση: Μια διαδικασία που διευκολύνει τη λήψη ανατροφοδότησης και 

παροχής πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα. Υπάρχουν δύο βασικοί ρόλοι 

σε κάθε διαβούλευση : ο οικοδεσπότης  και ο συμμετέχων.  

Βασικά στοιχεία: 1) Είναι μια διαδικασία , όχι ένα αποτέλεσμα. 2 ) Οι διαβουλεύσεις 

αναφέρονται στην ενεργητική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων , όχι στην από κοινού 

λήψη αποφάσεων ή τη λήψη αποφάσεων με δημοψήφισμα. 

 

ύγκληση: Η Σύγκληση είναι διαφορετική από τη διευκόλυνση. Εξ ορισμού, η 

διευκόλυνση είναι «η διαδικασία του να κάνεις τα πράγματα εύκολα ή 

ευκολότερα». Ενώ σύγκληση είναι η ικανότητα να φέρνεις τους ανθρώπους 

κοντά και να καθορίζεις τις προϋποθέσεις για την αυθεντική δέσμευση. 

 

υζήτηση / Διάλογος: Η ανταλλαγή 

ιδεών, ιστοριών και εμπειριών, 

πληροφοριών, ή / και απόψεων που 

χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και προθυμία 

να «αφουγκραστεί»  ο ένας στον άλλο, 

προκειμένου να μάθουν από την οπτική γωνία 

του άλλου. 

Η Εποικοδομητική συζήτηση είναι εσκεμμένη 

και σκόπιμη, συνδυάζει  πολλαπλές οπτικές 

γωνίες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που 

είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους ή μη 

δημοφιλείς, αντί να προωθεί μια ενιαία άποψη. 

Αυτού του είδους η συζήτηση είναι πιο 

πιθανό να προκύψει σε ένα ασφαλές, 

υποστηρικτικό και εστιασμένο περιβάλλον . 

 

Δ 
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ιαλογική Ηγεσία: Η διαλογική  ηγεσία είναι η θεμελιώδης αναγνώριση της 

συζήτησης ως βασικής έννοιας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα 

ανθρώπινα συστήματα. Η διαλογική ηγεσία ριζώνει όταν οι ηγέτες βλέπουν 

τις οργανώσεις τους ως δυναμικά δίκτυα συνομιλιών και θεωρούν την συνομιλία ως 

κύρια διαδικασία για την πραγματοποίηση θετικών συστημικών αλλαγών . 

 

οικιλία: Οι διαφορές των ιδεών, απόψεων, ιστοριών και κουλτούρας που 

υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων . Η χρησιμοποίηση αυτών των διαφορών 

για την επίλυση των προβλημάτων είναι ένα ζωτικής σημασίας συστατικό 

της διαλογικής προσπάθειας . 

 

 

ολίτης του Κόσμου [Global Citizenship]: Η πράξη του να συμβάλεις  στη  

δημόσια ζωή και να συμμετέχεις στη διαδικασία της αντιμετώπισης και 

επίλυσης των δημόσιων προβλημάτων. 
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αραστατική Καταγραφή, που ονομάζεται επίσης «χαρτογράφηση» 

(mapping) και «περιγραφική έκφραση» (βλ. «οπτική διευκόλυνση»): Η 

«παραστατική καταγραφή» περιλαμβάνει την καταγραφή των ιδεών των 

ανθρώπων και την έκφραση τους – με λέξεις, εικόνες και χρώμα –την συγκεκριμένη 

στιγμή. Η «παραστατική καταγραφή» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη 

γεφύρωση της λεκτικής και οπτικής σκέψης και να φωτίσει τον τρόπο που οι 

άνθρωποι συνδέονται , συν - εισφέρουν, μαθαίνουν και σηματοδοτούν  μαζί. 

 

ιλοξενία: Η φιλοξενία  είναι ένα αναδυόμενο σύνολο πρακτικών για τη 

σύγκληση ομάδων συνομιλίας όλων των μεγεθών. Φιλοξενώ είναι ένα ρήμα, 

που χαρακτηρίζεται από τη ζεστασιά και τη φιλικότητα και εκφράζεται από 

τον οικοδεσπότη μιας ομάδας ή μιας συγκέντρωσης. Στο Παγκόσμιο Καφενείο, η 

φιλοξενία: μεγιστοποιεί τη  συλλογική νοημοσύνη, κάνει τους συμμετέχοντες να 

αισθάνονται  ευπρόσδεκτοι και τους προτρέπει να ακούσουν  διαφορετικές απόψεις, 

μεγιστοποιεί  τη συμμετοχή και την ευγένεια  και μετατρέπει τη σύγκρουση σε 

δημιουργική συνεργασία . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνεργασία γενεών: είναι η διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι 

διαφορετικών γενεών συνεργάζονται και φέρνουν τις δικές τους μοναδικές 

προοπτικές, τη σοφία και τα δώρα τους στις συνομιλίες που συμμετέχουν. Σε 

περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε τη συνεργασία γενεών για να δούμε αυτές τις 

σχέσεις από την άποψη των ηλικιωμένων που καθοδηγούν  νεότερους , προωθούμε 

την συνεργατική καθοδήγηση, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μοναδική 

συμβολή καθενός στην συν- εξέλιξη καινοτόμων συστημάτων και λύσεων 

προσαρμοσμένων στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις . 
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υγχρονισμένη και ασύγχρονη επικοινωνία: Τόσο η συγχρονισμένη όσο και 

η ασύγχρονη  επικοινωνία αναφέρονται στον χρόνο, όπως τον βιώνουν τα 

άτομα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ένα μέσο 

απευθείας σύνδεσης.  

Συγχρονισμένη επικοινωνία είναι εκείνη που συμβαίνει σε  «πραγματικό χρόνο» - με 

ταυτόχρονες αλληλεπιδράσεις και συνομιλίες όπου οι άνθρωποι μιλούν ο ένας στον 

άλλο άμεσα, την ίδια στιγμή . Ασύγχρονες συνομιλίες , από την άλλη πλευρά, είναι οι 

συζητήσεις που συμβαίνουν στην 

πάροδο του χρόνου , με τη χρήση 

ενός εικονικού φόρουμ ή άλλου 

online εργαλείου, όπου οι 

συμμετέχοντες ανταποκρίνονται σε 

κάτι που έχει γραφεί ( ή 

μαγνητοσκοπηθεί ) στο παρελθόν  

και οι  αλληλεπιδράσεις μπορεί να 

συνεχίζονται απεριόριστα . 

 

σφαλές Περιβάλλον: Ένα 

περιβάλλον στο οποίο ο 

καθένας αισθάνεται άνετα 

να εκφραστεί και να συμμετέχει 

πλήρως, χωρίς το φόβο της 

επίθεσης, της γελοιοποίησης ή την 

άρνηση της εμπειρίας .  

 

οινωνική Καινοτομία: αναφέρεται σε νέες στρατηγικές, έννοιες, ιδέες και τις 

οργανώσεις που πληρούν τις κοινωνικές ανάγκες όλων των ειδών - από τις 

συνθήκες εργασίας και την εκπαίδευση ως  την ανάπτυξη της κοινότητας και 

την υγεία - και αυτό επεκτείνει και ενισχύει την κοινωνία των πολιτών.  

Ο όρος έχει επικαλυπτόμενες έννοιες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

αναφερθούμε στις κοινωνικές διαδικασίες της καινοτομίας, όπως είναι οι μέθοδοι 

και οι τεχνικές ανοικτού κώδικα. Εναλλακτικά, αναφέρεται σε καινοτομίες οι οποίες 

έχουν κοινωνικό σκοπό - όπως η μάθηση εξ αποστάσεως .  
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υστημική σκέψη: Η χρήση των διαφόρων τεχνικών για τη μελέτη πολλών 

ειδών συστημάτων. Περιλαμβάνει τη μελέτη των πραγμάτων με έναν 

ολιστικό τρόπο μάλλον, παρά με καθαρά αναγωγικές τεχνικές . Στόχος του 

είναι η απόκτηση  γνώσεων σχετικά με το σύνολο από την κατανόηση των 

διασυνδέσεων, των αλληλεπιδράσεων και των διεργασίες μεταξύ των στοιχείων που 

συνθέτουν το όλο «σύστημα ». 
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