ΕΙΔΟΣ
Εξοπλισμός
Φωτογραφική μηχανή
Λάπτοπ που συνδέεται με projector
Projector & πανί/τοίχος προβολής
Μαγνητόφωνο
Ασύρματα μικρόφωνα
Μικρά στρογγυλά τραπέζια
Μαρκρόστενα τραπέζια
Καρέκλες
Επίπεδη επιφάνεια σε τοίχο
Υλικά
Χαρτιά Α4 χρωματιστά (λεπτό χαρτόνι)
Χαρτιά Α4 λευκά
Χάρτινα φύλλα παρουσιάσεων
Μαρκαδόροι
Στυλό
Κούπα
Χαρτοταινία
Bluetag
Ψαλίδι
Έντυπα world café
Λίστα Συμμετοχόντων
Ερωτηματολόγια αξιολόγησης
Ενημερωτικό υλικό
Banner/αφίσες (προαιρετικά)
Ταμπέλες σήμανσης
Υπηρεσίες
Συντονιστής Επικοινωνίας
Συντονιστές διαβούλευσης
Δημοσιογράφος / ρεπόρτερ
Φωτογραφία/βίντεο
Ηχοληψία
Catering

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
2
1
1
2 και πάνω
1 ανά 3-5 άτομα
2
1
10 σε κάθε τραπέζι
1 πακέτο
2 σε κάθε τραπέζι
5 - 10 σε κάθε τραπέζι
1 για κάθε συμμετέχοντα
1 σε κάθε τραπέζι
1
1
1
1 σε κάθε τραπέζι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Υποστήριξη βίντεο & φωτογραφία
Ένα λάπτοπ για το projector και ένα για την καταγραφή του εργαστηρίου (σημειώσεις για το harvest report)
Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε ερωτήσεις αξιολόγησης στους συμμετέχοντες
Εάν η αίθουσα είναι μεγάλη, χρειάζονται ασύρματο για τους παρουσιαστές & τους συμμετέχοντες
Περίπου 1x1m είναι ιδανικά, αλλά και μικρότερα τραπεζάκια θα είναι εξίσου λειτουργικά
Ένα για τα σνακ και ένα για τις εγγραφές
Για τους παρουσιαστές & τους συμμετέχοντες
Τουλάχιστον 4m για την ανάρτηση των καρτελών αποτελεσμάτων
Κόβουμε σε 3 ίσα μέρη το χαρτί και καταγράφουμε τα αποτελέσματα της συζήτησης του κάθε τραπεζιού
Περίπου 60x90cm για την κάλυψη του τραπεζιού του Café
Σκούρα χρώματα για καλύτερη αναγνωσιμότητα και μερικά ανοιχτά για έμφαση
Χρησιμεύουν στο τέλος για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης
Τοποθετούμε μέσα τους μαρκαδόρους
Κολλάμε αφίσες/χαρτιά με επεξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε
Κολλάμε τις καρτέλες ομαδοποιημένες σε τοίχο
Κόβουμε τις καρτέλες
Επεξηγούν τις αρχές της μεθόδου
Για τις εγγραφές (καταγράφουμε ονοματεπώνυμο, email, οργανισμός/δίκτυο εργασίας)
Δίνεται στο τέλος του εργαστηρίου
Ενημέρωση για τον διοργανωτή/για άλλες δράσεις κτλ
Για την κατέυθυνση του κοινού στον χώρο του εργαστηρίου, για τα wc, για το κάπνισμα

Φωτογράφος για την κάλυψη του εργαστηρίου
Σε περίπτωση που έχουμε μικρόφωνα
Παροχή καφέ/νερού/χυμών και σνακ για τους συμμετέχοντες

