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Café irányelvek

Izgalmas World Café beszélgetések létrehozásának csak a képzelet szabhat határt. A Café forma nagyon 
rugalmas  és  eltérő  körülmények  között  is  alkalmazható.  A  következő  irányelvek  alkalmazása  élénkíti  az 
együttműködő párbeszédet, erősíti  az aktív részvételt és az együttes cselekvés lehetőségét.

Tisztázza a célt!
Idejében szenteljen figyelmet annak, hogy embereket hoz össze! Ha ismerjük a célt, akkor 
könnyen  el  tudjuk  dönteni,  hogy  kiknek  kell  ott  lenniük  és  mik  a  fontos  feltételek  a  cél 
eléréséhez.

Alakítson ki egy vendégmarasztaló helyet!
A Café házigazdák világszerte hangsúlyozzák a kellemes helyszín 
jelentőségét. ahol az ember szívesen látott vendég, és biztonságban 
érzi magát. Akkor vagyunk képesek a legkreatívabb gondolkodásra, beszédre és mások 
meghallgatására amikor nyugodtan önmagunk lehetünk. Különösen azt kell mérlegelni, 
hogy a meghívás és a fizikai környezet hogyan járul hozzá legjobban a bensőséges hangulat kialakításához.

Kutassa fel a lényegi kérdéseket!
Ha megtalálja és megfogalmazza a releváns kérdéseket a Café résztvevők számára, 
akkor  a  figyelem és  a  gondolkodás   mélyreható  eredményekhez vezetnek.   A Café 
kutathatja a válaszokat egyetlen kérdésre, de több kérdést is felvethet,  így akár több 
körön keresztül is hozzájárulva a gondolatok felfedezésének logikai folyamatához. Sok 
esetben a  Café beszélgetések  egyaránt  szólnak  a  jó  kérdések felfedezéséről  és  a 
hatékony megoldások megtalálásáról.

Bátorítsa a részvételt!
Vezetőként egyre inkább tudatába kerülünk a részvétel fontosságának.
A legtöbb ember azonban nem csak részt venni szeretne, hanem aktívan hozzájárulni
ahhoz, hogy valami más jöjjön létre. Fontos, hogy egyaránt támogassuk azokat, akik 
egyéni ötletekkel, nézőponttal járulnak hozzá a beszélgetéshez de azokat is, akik
csak egyszerűen megfigyelőként szeretnének jelen lenni.

Kösse össze a különböző megközelítéseket!
A Café beszélgetés egyik sajátossága az a lehetőség, hogy mozoghatunk az asztalok között és 
új  emberekkel  találkozhatunk:  ez  serkenti  gondolkodásunkat,  és  felfedezéseink  lényegét  a 
gondolatok egyre bővülő köréhez kapcsolja. A résztvevők legfontosabb ötleteiket és témáikat 
új  asztalokhoz viszik,  nézőpontot  változtatnak,  így  könnyen gazdagodhatnak  új  és  meglepő 
meglátásokkal.

Figyeljen, nyerjen betekintést és ossza meg a felfedezéseit!
Az aktív hallgatás gyakorlásán keresztül, valamint amikor figyelmet szentelünk 
témáknak, mintáknak és nézőpontoknak, érzékelni kezdjük kapcsolódásunkat a 
nagyobb egészhez.  Néhány beszélgető kör után hasznos egy nyílt körű beszélgetést 
beiktatni. Ezáltal az egész csoportnak lehetősége nyílik arra, hogy az összes 
jelenlévő témához és kérdéshez kapcsolódjon.
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Rövid bepillantás a Café-beszélgetésbe

 Ültessen négy-öt embert egy kis kerek asztalhoz!
 Rendezzen három, egyenként 20-30 perces „kört”!
 Olyan témákkal, dolgokkal foglalkozzon, amik igazán számítanak az életben, a munkában és a közösségben!
 Bátorítsa  az  asztalgazdát  és  a  résztvevőket  egyaránt,  hogy  rajzoljanak,  írjanak  le  gondolatokat, 

kulcsszavakat,  ötleteket és firkáljanak az asztalterítőre,  jegyzetlapra,  vagy az asztalokon elhelyezett 
kártyákra!

 A beszélgetés teljessége érdekében egy ember maradjon az asztalnál, mint asztalgazda, míg a többiek a 
„jelentés nagyköveteiként” a kulcsötleteket, témákat és kérdéseket új asztalhoz viszik.

 Az asztalgazda fogadja az új vendégeket, és röviden megosztja velük a korábbi beszélgetés legfontosabb 
ötleteit,  témáit  és  kérdéseit.  Bátorítja  a  vendégeket,  hogy  a  korábbi  beszélgetésekből  származó 
ötleteiket kössék hozzá a hallottakhoz, egymás hozzászólásának figyelmes meghallgatására építve.

 Azzal, hogy az emberek több beszélgetésbe is bekapcsolódnak, azt érjük el,hogy az ötletek, témák és 
kérdések  összekapcsolódnak.  A második  kör  végére a  teremben minden  asztal  ’beporzódik’  a  korábbi 
beszélgetések meglátásaival.

 A  harmadik  körben  a  résztvevők  visszamehetnek  az  eredeti  asztalukhoz,  hogy  összegezzék  a 
felfedezéseiket, vagy folytathatják az asztalok közötti utazgatást. Az asztalgazda változhat. Néha egy új 
kérdés segít elmélyíteni a felfedezést a harmadik körben.

 Néhány  kör  után  kezdeményezzen  egy  beszélgetést  a  teljes  csoport  bevonásával,  hogy  mindenki 
megoszthassa meglátásait. Az ilyen nyílt körökben lehet a mintákat felismerni, nő a kollektív tudás és 
annak a lehetősége, hogy cselekvés bontakozzon ki.

Amint már tudja, hogy mit szeretne elérni, és mennyi ideje van, el is döntheti a beszélgetések hosszát és 
számát,  a  kérdések  használatának  leghatékonyabb  módját,  és  megválaszthatja  az  ötletek  ’átporzásának’ 
legérdekesebb útját.

JÁTSSZON, KÍSÉRLETEZZEN ÉS IMPROVIZÁLJON!
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Café etikett

Fókuszáljon a lényegre!
Ossza meg a gondolatait és érzéseit egyaránt!

Beszéljen szívvel lélekkel!
Hallgasson értő figyelemmel!

Kapcsoljon össze gondolatokat és ötleteket!
Figyeljen, hogy meglássa a mélyebb kérdéseket!

Nyugodtan játsszon, firkálgasson, rajzoljon az asztalterítőre!

Jó szórakozást!



A Café kérdések fontossága

Az előre kiválasztott és a résztvevők által felfedezett kérdések nagyon fontosak a Café beszélgetés sikere 
szempontjából.  Feltehet egyetlen kérdést,  de  akár  többet is,  ezzel  több körön keresztül  hozzájárulva  a 
gondolatok felfedezésének logikai folyamatához. 

Ne feledje, hogy

A  jól  eltalált  kérdések  vonzzák  az  energiát,  és  a 
figyelmet a lényegre fókuszálják. Tapasztalt házigazdák 
a nyitott kérdések használatát  javasolják - mikre nem 
lehet igennel és nemmel válaszolni.

A  jó  kérdésnek  nem  kell  közvetlenül  cselekvésre, 
problémamegoldásra  vonatkoznia.  A  jó  kérdésnek  az  a 
funkciója,  hogy érdeklődést  és  felfedezést  váltson ki, 
mintsem, hogy állásfoglalásra ösztönözzön.

Akkor fog kiderülni, hogy jó kérdést tett föl,
amikor a kérdés után új ötletek és lehetőségek 
merülnek fel.
Tegye fel  kulcsemberek kérdéseit, akik részvevők 
lesznek, hogy lássa, fenntartják-e ezek a  kérdések a 
figyelmet és az energiát!

A kollektív tudás megjelenítésének 5 módja 

Rajzoló ember 
A  Café  összejöveteleket  illusztrátorok  segítségével  is  megjeleníthetjük,  akik  a 
csoportbeszélgetések  közben  felmerülő  ötleteket  Flip-chart  papírokra  vagy  falra  rögzített 
csomagolópapírra  rajzolják,  vagy  festik.  Ehhez  egyaránt  használnak  szöveget  és  képeket,  hogy 
megmutassák a beszélgetések struktúráját, mintáit.

Galéria
A résztvevők az asztalnál használt (nagy, terítő méretű) papírokat a falra ragasztják, így szünetben 
körbejárhatnak és áttekinthetik az összes felmerült ötletet, gondolatot.

Post-it
Az előbbihez hasonló de a résztvevők egyéni ötleteiket, meglátásaikat írják nagyobbacska Post-it 
papírokra és azokat ragasztják a falra. 

Ötletek csoportosítása
A falra ragasztott Post-it halmazt csoportosíthatjuk, hogy láthatóvá váljanak a kapcsolódások, a 
hasonló ötletek együvé tatozása.

Történetírás 
A  Café  beszélgetést  leírhatjuk,  szerkeszthetünk  belőle  újságot,  hírlevelet,  fényképalbumot, 
szöveges  kiegészítéssel,  így  nagyobb  közönség  számára  is  hozzáférhetővé  tehetjük  az 
eredményeket.
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A jó kérdés
 Egyszerű és világos
 Gondolatébresztő
 Energiát mozgat meg
 Érdeklődést kelt
 Felszínre hoz tudattalan 

feltételezéseket
 Új lehetőségeket nyit meg



Hogyan alakítsunk ki Café környezetet?

Függetlenül  attól,  hogy  néhány  tucat  embert  vagy  több  százat  hív  össze  nagyon  fontos,  hogy  olyan 
környezetet  teremtsen,  amely  az  intimitás  és  informális  együttlét  érzését  kelti.  A  vendégeknek  már 
érkezéskor észre kell venniük, hogy ez nem egy szokványos találkozó lesz.

1. Ha lehet, olyan helyet válasszon, amelybe beáramlik a természetes fény és jó a kilátás!

2. Kis 4-5 fős asztalokkal alakítsa kávézószerűvé. Ha háromnál kevesebb személy ül egy asztalnál, az nem 
teszi lehetővé a sokszínűséget, ötnél nagyobb létszám pedig korlátozza az egyéni interakciók számát.

3. Az asztalokat szétszórtan helyezze el, véletlenszerűen, ne sorokba. Az utcai kávézók asztalai nyitás 
után néhány órával pihentető és hívogató látványt nyújtanak.

4. Használjon színes asztalterítőket,  kis  virágvázákat  virágokkal  minden asztalon!  Amennyiben a  hely 
megengedi, gyertyát is tegyen az asztalokra. A teremben legyenek körben zöld növények.

5. Legalább két nagy papírt helyezzen minden asztalra, és egy pohárban színes filceket vagy ceruzákat! 
Ezek biztatnak a firkálásra,  rajzolásra és a gondolatok összekapcsolására,  így az emberek rögtön 
lejegyezhetik az ötleteiket, amint azok felmerülnek.

6. A terem elejébe állítson egy külön asztalt a vendéglátó és a többi előadó anyagai, eszközei számára!

7. A falra ragasszon posztereket, állítson ki festményeket és szóljon zene, mikor fogadja a vendégeket!

8. A helyi szokásoknak megfelelően kínáljon italt és rágcsálnivalót! A Café nem az igazi étel és ital nélkül.

Használja a képzeletét!
Legyen kreatív!
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Café kellékek listája Továbbá ha lehetséges

 Kicsi  kerek  asztalok,  ideális  esetben 
90-100  cm  átmérővel.  Kicsi 
kártyaasztalok is jók.

 Székek  minden  résztvevőnek, 
vendégnek, moderátornak

 Színes asztalterítők
 Flipchart  papír,  vagy  más  kb.  AO 

méretű  fehér  papír,  asztalonként  2-3 
db.

 Vastag  filctollak  sok  színben.  A  sötét 
színeket  (zöld,  fekete,  kék,  lila)  az 
olvashatóság miatt ajánljuk,  de tegyen 
az asztalra 2-3 élénk vagy világos színt 
(sárga, narancs, világoszöld, világoskék, 
piros), amivel ki lehet emelni a lényeges 
dolgokat.

 Kicsi  vázák,  vágott  virágok,  poharak  a 
filctollaknak

 Tálalóasztal,  az  ennivalóknak  és 
italoknak

 Papír  a  falra  a  közös  tudás 
megjelenítéséhez,  Flipchart  papír  vagy 
fehér tapéta (pl. 120X180 cm.)

 Táblák,  paravánok,  amire  papírokat 
lehet tűzni.

 Üres  falfelület  kb.  4  méter  hosszan 
(100 főig elég)

 Projektor és vetítővászon
 CD lejátszó
 Háttérzenék
 Kihangosítás, mikrofon a moderátoroknak 

és még két mikrofon a résztvevőknek
 Tűzőgép,  gumiszalag,  gépkapocs, 

jelölőfilc, ceruza
 Jegyzetlap  a  személyes  jegyzeteknek 

(színes A5-ös méretben)
 Post-it (125X75mm világos színben)
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A Café házigazda teendői

A házigazda fő feladata abban áll, hogy figyel az irányelvek alkalmazására. Itt nem a speciális formai részek a 
fontosak, sokkal inkább az irányelvek lelkülete számít. A házigazdán múlik, hogy létrejön-e egy érdekes, átütő 
beszélgetés.

• A tervezőcsoporttal közösen fogalmazzák meg az összejövetel okát, célját és döntsék el, hogy kiket 
szükséges meghívni!

• Válasszanak az eseménynek agy alkalomhoz illő nevet, pl. Vezetés-Café, Tudás-Café, Stratégia-café, 
Felfedezés-Café!

• Segítsen a résztvevők meghívásában!
• Vegyen részt a kellemes környezet kialakításában!
• Érkezéskor köszöntse a résztvevőket!
• Mondja el a résztvevőknek az összejövetel célját!
• A beszélgetések előtt tegye fel a kérdéseket és győződjön meg róla, hogy mindenki látta és halotta!
• Mutassa be a Café irányelveket és a Café etikettet, és látható helyen függessze is ki, vagy helyezze el 

az asztalokon!
• Magyarázza el a Café logisztikai részét, kitérve az asztalgazdák szerepére!
• Beszélgetések közben legyen az asztalok közelében!
• Bátorítsa a részvételt!
• Emlékeztesse a résztvevőket arra, hogy rajzoljanak, firkálgassanak, készítsenek feljegyzéseket!
• Az idő leteltével finoman jelezze, hogy ideje új asztalokhoz menni!
• Gondoskodjon róla, hogy a fontos meglátásokat összegyűjtsék,  és a falon kifüggesszék!
• Az irányelvek alkalmazásánál legyen kreatív, hogy a legjobbat hozza ki a helyzetekből! 

Asztalgazda vagyok - mit tegyek
 Emlékeztesse a többieket, hogy a kulcsszavakat, gondolatokat, ötleteket és mélyebb 

kérdéseket írják, vagy rajzolják fel a terítőre! 

 Maradjon az asztalnál, amikor többiek továbbmennek, és fogadja az érkezőket!

 Röviden ismertesse az előző beszélgetés tartalmát, hogy az újonnan érkezők 

kapcsolódhassanak a saját gondolataikkal és ötleteikkel!
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Mi a World Café?

A World Café egy egyszerű módszer arra, hogy lényegi kérdésekkel kapcsolatos társalgások élő hálózatát 
hozzuk létre a való élet szolgálatában. Vállalatokon belül a Café beszélgetéseknek eltérő nevük van és eltérő 
célokat  követnek,  mint  kreatív  Café,  tudás  Café,  stratégia  Café,  vezetés  Café,  marketing  Café  vagy 
termékfejlesztés Café. A legtöbb Café összejövetelt azon irányelvek alapján és abban a formában tartják 
meg,  ahogyan  azt  a  The World  Café kifejlesztette.  (ld.  www.theworldcafe.com).  Ez  egy világot  behálózó 
mozgalom,  melynek  célja  a  fontos  beszélgetések  támogatása  a  vállalatok  életében,  a  politikában  és  a 
közösségekben. 

A Café beszélgetés egy provokatív  metafóra is  egyben,  amely  lehetővé teszi,  hogy új utakat  találjunk  a 
munkában és az életben egyaránt. A beszélgetésekben rejlő erő láthatatlan, és olyannyira természetes, hogy 
általában nem is vesszük észre. Azt azonban megfigyelhetjük, milyen lehetőségek, és fejlődés jön létre, ha az 
emberek több beszélgetést folytatnak a szervezeten belül és kifelé is: az ügyfelekkel, a beszállítókkal és a 
nagyobb közösséggel. Mi lenne, ha az összes beszélgetést egy nagy dinamikus Café beszélgetésként fognánk 
össze,  ha  a  rendszer  minden  funkcióját  egy  asztal  képviselné  élő  beszélgetések  hálózatán  belül,  amely 
kollektív  tudásunk és jövőnk alakításának a szívközpontja.  Ha felismerjük,  hogy a  beszélgetések ereje,  a 
vállalati folyamatok alapja, hatékonyabban tudjuk közös hasznunkra fordítani.

A  Café  alapfeltevése,  hogy  az  emberek  birtokában  vannak  mindannak  a  bölcsességnek  és  kreativitásnak, 
amellyel  a  legnagyobb  nehézségeket  is  le  tudják  küzdeni.  A  megfelelő  összefüggésben  és  a  helyes 
fókuszálással hozzáférhetünk a fontos dolgokról való lényegi tudáshoz és használni is tudjuk azt. 

Ami feltétlenül fontos a World Café módszerhez

Kifejlesztettünk néhány fontos irányelvet a társalgások beindításhoz. Ha tervezésnél követi ezeket, meg fog 
lepődni  eredményei  magas  színvonalán.  Ha  vendéglátóként  is  figyelembe  tudja  venni  őket,  akkor 
megtapasztalhatja,  hogy egyedülálló  Café hangulatot tud varázsolni,  ahol  meglepő és hasznos eredmények 
születnek. 
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