
 

 

  
 

WARSZTATY ŚWIATOWEJ KAWIARNII  
 

MYŚLENIE PROJEKTOWE ORAZ GENEROWANIE POMYSŁÓW POMOŻE W POPRAWIE 
KREATYWNOŚCI  

 

Celem jest nauczenie się łączenia pomysłów w większej grupie, aby zapewnić dostęp do 

zbiorowej inteligencji uczestników oraz rozumienie i nauka z wielu perspektyw. Wiąże się to z 

tworzeniem dyskusji, w której kreatywność i innowacyjność są wykorzystywane do rozwijania 

pomysłu biznesowego. Ta dynamika koncentruje się na badaniu i unowocześnianiu tematu, a 

nie na rozwiązywaniu problemów. 

  

Rada: Stwórz przyjazną atmosferę kawiarni, w której uczestnicy czują się komfortowo rozwijając 

nowe pomysły.  

Wprowadzenie 

● Prowadzący wita uczestników w Kawiarni Przedsiębiorczości i wprowadza w ćwiczenie. 

● Sala jest wyposażona w stoły, siedzenia 4-6 os. na stół (gospodarz + 3-5 gości)  

● Prowadzący zaprasza do udziału wolontariuszy, którzy będą gospodarzami stołu.  

● Gospodarze stołów powinni zadbać o otwartą i przyjazną atmosferę: 

o Gospodarze pozostają na miejscu podczas wszystkich dyskusji przy swoim stole, 

podczas gdy goście regularnie przechodzą od stołu do stołu. 

o Zapewniają, aby wszyscy uczestniczyli w równym stopniu  

o Gospodarze powinni robić notatki, po to, aby informować o dalszych 

dyskusjach.  

o Witają nowicjuszy i robią podsumowanie kluczowych pomysłów z poprzednich 

rund. 

● Prowadzący wyświetla pytania i tematy m.in. na ekranie lub flipcharcie. 

● Uczestnicy przechodzą od stołu do stołu jako grupa. Prowadzący wyznacza limit czasowy 

dyskusji i oznacza koniec każdej rundy m.in. z brzęczykiem. 

● Oprócz mówienia i słuchania, osoby mogą pisać lub rysować na papierowym obrusie lub 

kartach, aby dać następnej grupie wgląd w poprzednie rozmowy. 

● Na koniec każdej rundy gospodarze podsumowują kluczowe ustalenia ze swoich stołów. 

Gospodarze mogą grupować spostrzeżenia, aby widoczne były relacje między 

pomysłami. 

● Liczba rund powinna być równa liczbie stołów. 

● Gospodarze mogą wykorzystać technikę „mówiącego patyka”1, aby dać wszystkim 

uczestnikom szansę na zabranie głosu. 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_stick 
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● Po dyskusjach stołowych gospodarze mają 10 minut na podsumowanie wyników. 

Prowadzący następnie wyjaśnia, co stanie się z wynikami, w tym grupowanie pomysłów 

i spostrzeżeń oraz głębszą analizę. 

● Wyniki można zachować, fotografując rysunki i teksty 

 

 

Reflekcja grupy uczestniczącej: Celem formatu kawiarni jest zachęcanie do szerokiej gamy 

rozmów, w których rozwijane są pomysły, przy jednoczesnym wyodrębnianiu kluczowych 

punktów w skumulowanym procesie. 

 

 
Rady dla prowadzącego 

● Podaj uczestnikom krótkie podsumowanie powodów wydarzenia i jego celów. 

● Zapewnij atmosferę, w której będzie wspierana ich kreatywność i kreatywność dot. 

pomysłu na biznes. Nie przesuwaj grup zbyt szybko! 

● Przedstaw uczestnikom zasady  

o Skoncentruj się na tym, co ważne  

o Wkład przez myślenie 

o Rozmawiaj z umysłem i sercem  

o Słuchajcie się wzajemnie, aby uzyskać lepszy wgląd i dzięki czemu zadawać 

głębsze pytania  

o Połącz i koordynuj pomysły.  


