Κείμενο 5
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ Ε Ο...:
“WORLD CAFÉ”
Ευαγγελία Μανούσου

Η ηερληθή απηή μεθίλεζε ζηελ Ακεξηθή ην 1995 θαη έρεη κεγάιε δηάδνζε ζε
νιόθιεξν ηνλ θόζκν, σο κέζνδνο πνπ εκπιέθεη θαη δηεπθνιύλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
λα ζπδεηήζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη ζε βάζνο ηηο ηδέεο θαη ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γύξσ από έλα ζέκα. Τελ κέζνδν απηή ηελ εθαξκόδσ αξθεηά ρξόληα
ζε πνιιά ζεκηλάξηα- εξγαζηήξηα ελειίθσλ θαη ηελ πξνζάξκνζα ζηηο αλάγθεο κηαο
Ο.Σ.Σ.

Η εθαρμογή ηης ηετνικής ηοσ “World Café” ζε μια Ο...
( τρονική διάρκεια 1,5 - 2 ώρες )
ηότοι:


Η επεμεξγαζία ελόο ζέκαηνο ζε βάζνο.



Η αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία όισλ ησλ θνηηεηώλ κεηαμύ ηνπο.



Η νξγαλσκέλε παξνπζίαζε ησλ ηδεώλ ηνπο γηα έλα ζέκα.

Γνκηθό ζηνηρείν ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε εξγαζία ζε νκάδεο. Τν βαζηθό ηεο
πιενλέθηεκα είλαη ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ πεξηζζνηέξσλ από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο θαη ε ζε βάζνο κειέηε ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ πνξηζκάησλ ησλ νκάδσλ.
Δλδείθλπηαη γηα ζπζηεκαηηθή δνπιεηά θαη επεμεξγαζία όισλ ησλ απόςεσλ.
Διάρκεια:
Ο ρξόλνο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ,
θαζώο κπνξεί λα εθαξκνζηεί από δεθαέμη (16) σο ηξηάληα (30) άηνκα.
Τλικά-προϋποθέζεις:


Γηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ έσο πέληε (4-5) αηόκσλ,
αλάινγνο αξηζκόο ηξαπεδηώλ. Κάζε νκάδα θάζεηαη γύξσ από έλα ηξαπέδη.
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Χαξηί κέηξνπ ή κεγάια ιεπθά ραξηόληα ζε θάζε ηξαπέδη, καξθαδόξνη
θόθθηλνπ, πξάζηλνπ θαη κπιε ρξώκαηνο (ηόζνη όζεο νη νκάδεο).



Μηθξά ρξσκαηηζηά απηνθόιιεηα (3-5 γηα θάζε ζπκκεηέρνληα).

Προεηοιμαζία:
Ο θαζεγεηήο- ζύκβνπινο επηιέγεη έλα ζεκαληηθό ζέκα ην νπνίν ζέιεη λα
επεμεξγαζηνύλ νη θνηηεηέο ζε βάζνο ζε κηα Ο.Σ.Σ., αιιειεπηδξώληαο θαη
ζπκκεηέρνληαο ελεξγά.
Αθνύ επηιέμεη ην ζέκα, δηακνξθώλεη ηξεηο (3) ζεκαληηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά
κε ην ζέκα απηό. Οη εξσηήζεηο είλαη ζεκαληηθό λα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζπδήηεζεο
θαη εκβάζπλζεο ζην ζέκα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ελόηεηα ΔΚΠ65, ζηελ 3ε Ο.Σ.Σ. ν
θαζεγεηήο- ζύκβνπινο έρεη ζηόρν λα επεμεξγαζηεί ην δήηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ. Πξνθεηκέλνπ λα ην επεμεξγαζηεί κε ηελ ηερληθή ηνπ world café, δηακνξθώλεη
ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο:
Α. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε;
Β. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ;
Γ. Τη ζα πξέπεη λα απνθεύγεη θαλείο ζε έλα εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε;
Τλοποίηζη:
Αξρηθά, ελεκεξώλεη ηνπο θνηηεηέο γηα ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηελ
εμέιημή ηεο ζε πέληε (5) δηαδνρηθά ζηάδηα.
Σηελ πξώηε θάζε, νη θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, θάζνληαη γύξσ από ην
ηξαπέδη, όπνπ ππάξρεη πάλσ ην ραξηί κέηξνπ θαη έλαο καξθαδόξνο π.ρ. κπιε. Τν ίδην
ρξώκα καξθαδόξνο ππάξρεη ζε όιεο ηηο νκάδεο.
Ο θαζεγεηήο ζύκβνπινο ιέεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ πξώηε εξώηεζε θαη ηνπο αθήλεη λα
ηε ζπδεηήζνπλ θαη λα ηελ επεμεξγαζηνύλ γηα δεθαπέληε έσο είθνζη (15-20) ιεπηά.
Οξίδεη αθξηβώο ην ρξόλν κε βάζε ην γεληθό ζρεδηαζκό ηεο Ο.Σ.Σ.
Μόιηο πεξάζνπλ ηα δεθαπέληε (15) ιεπηά,

δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα

ζεθσζνύλ όινη εθηόο από έλαλ, ν νπνίνο ζα παξακείλεη ζην ηξαπέδη ηεο νκάδαο ηνπ
σο νηθνδεζπόηεο, θαη λα αιιάμνπλ νκάδεο, ν θαζέλαο ζε κηα δηαθνξεηηθή νκάδα. Σηε
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ζπλέρεηα, καδεύεη ηνπο κπιε καξθαδόξνπο θαη δίλεη ζε όιεο ηηο νκάδεο ηνπο
πξάζηλνπο.
Σε δεύηεξε θάζε, κόιηο δεκηνπξγεζνύλ νη λέεο νκάδεο, δεηά από ηνπο
«νηθνδεζπόηεο» λα αλαθνηλώζνπλ ζηε λέα ηνπο νκάδα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο
ηεο πξνεγνύκελεο νκάδαο. Αθνύ ελεκεξσζνύλ νη λέεο νκάδεο, δίλεη ηε δεύηεξε
εξώηεζε π.ρ. «Πνηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ;». Οη
νκάδεο ζπδεηνύλ θαη επεμεξγάδνληαη ην ζέκα ζεκεηώλνληαο ηηο ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο
ηνπο ζην ίδην ραξηί κε ην πξνεγνύκελν αιιά κε ην λέν ρξώκα. Γεθαπέληε (15) ιεπηά
κεηά, ν θαζεγεηήο ηνπο δεηά λα αιιάμνπλ νκάδεο κε ηελ ίδηα αθξηβώο δηαδηθαζία.
Παξακέλεη ν νηθνδεζπόηεο θαη νη ππόινηπνη αιιάδνπλ νκάδεο, θξνληίδνληαο λα κελ
ππάξρεη ε ίδηα ζύλζεζε.
Γεκηνπξγνύληαη νη λέεο νκάδεο θαη πεξλάκε ζηελ ηξίηε θάζε, όπνπ ν
θαζεγεηήο δίλεη ηελ επόκελε εξώηεζε, θαη ηνπο δεηά λα απνηππώζνπλ ηηο ζθέςεηο
ηνπο κε θόθθηλν καξθαδόξν, ζην ίδην ραξηί πνπ έγξαςαλ θαη νη πξνεγνύκελνη.
Όηαλ νινθιεξσζεί θαη απηή ε θάζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζεθώλνληαη όξζηνη θαη
πεξπαηνύλ αλάκεζα ζηα ηξαπεδάθηα ησλ νκάδσλ, όπνπ παξαηεξνύλ ηελ απνηύπσζε
ησλ εξγαζηώλ όισλ ησλ νκάδσλ. Σηελ ηέηαξηε απηή θάζε, ν θαζεγεηήο δίλεη έμη (6)
ρξσκαηηζηά απηνθόιιεηα ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ δεηά λα ςεθίζεη ηηο
ζεκαληηθόηεξεο απόςεηο από όζεο έρνπλ θαηαγξαθεί. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη
πξέπεη λα ςεθίζνπλ ηδέεο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο θαη ζηα ηξία ρξώκαηα. Η θάζε
απηή δηαξθεί δεθαπέληε έσο είθνζη (15-20) ιεπηά.
Σηελ πέκπηε θάζε, αθνύ ςεθίζνπλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδέεο-πξνηάζεηο νη
ζπκκεηέρνληεο, δεκηνπξγείηαη κηα κηθξή νκάδα από δύν- ηξεηο (2-3) εζεινληέο, ε
νπνία επεμεξγάδεηαη ηελ «ςεθνθνξία». Η νκάδα απηή, εξγάδεηαη ζην δηάιεηκκα,
ζπγθεληξώλεη ηηο ηδέεο- πξνηάζεηο πνπ έρνπλ καδέςεη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο, ηηο
θαηαγξάθεη θαη ηηο παξνπζηάδεη ζηελ νινκέιεηα.
Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ζπδήηεζε-αλαζηνραζκό, ν νπνίνο αθνξά ηόζν
ζηελ δηαδηθαζία όζν θαη ζηα απνηειέζκαηά ηεο.
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