
SVETOVNA KAVARNA

Predstavitev pripravila: Petra Založnik



Opis METODE

• Svetovna kavarna je 
metoda za ustvarjanje 
živih mrež sodelovalnega 
dialoga o vprašanjih, ki 
so pomembna v 
okoliščinah v realnem 
življenju. 

NAMEN in UPORABA

• Svetovna kavarna je dober način, 
da negujemo komunikacijo in 
dialog v velikih in malih skupinah. 
Še posebej učinkovito pomaga 
priklicati na dan skupinsko modrost 
v velikih skupinah raznolikih ljudi. 

• Oblika kavarne je zelo 
prilagodljiva in jo je možno 
prilagoditi mnogim različnim 
namenom: 

− izmenjavi informacij,
− vzpostavljanju odnosov, 
− raziskovanju,
− globljem razmisleku,
− načrtovanju dejavnosti. 



NAČELA delovanja svetovne kavarne

• Ustvarimo gostoljuben prostor.
• Raziskujemo vprašanja, ki so nam 

kot skupini pomembna.
• Spodbujamo prispevek vsake 

osebe.
• Sodelovanje poteka na osnovi 

različnosti, tako ljudi kot idej.
• Skupaj razbiramo vzorce, uvide 

in globlja vprašanja.
• V teku procesa ustvarjamo 

vizualni spomin skupnega znanja.



PREDPOSTAVKE svetovne kavarne

• POTEK Svetovne kavarne• 4 do 5 ljudi se usede k mizam v barskem stilu ali v manjše 
pogovorne skupine.

• Na podlagi inspirativnih in močnih vprašanj udeležence 
povabimo v nekaj krogov pogovorov (običajno tri), od katerih vsak 
traja 20–30 minut.

• V drugem in vseh naslednjih krogih eno osebo povabimo, da 
ostane pri mizi kot gostitelj, ostale udeležence pri mizi pa 
povabimo, da odidejo k drugim mizam kot ambasadorji idej in 
ugotovitev.

• Gostitelja mize povabimo, da z novimi člani omizja na kratko 
podeli ključne ugotovitve, vprašanja in ideje. Udeležence pa 
povabimo, da si za raziskovanje vsakega vprašanja izberejo 
drugo omizje.

• Ko smo šli skozi vse kroge vprašanj, nekaj časa namenimo še 
kolektivnemu razbiranju uvidov in dognanj



RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

• POTEK Svetovne kavarne

1. Kaj je zame vključujoče?



RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

• POTEK Svetovne kavarne

2. Kje vse so priložnosti za
vključevanje?



RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

• POTEK Svetovne kavarne

3. Kako lahko jaz kot posameznik in 
moja šola prispevamo k vključenosti?



• POTEK Svetovne kavarne


