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Διοργάνωση πολυπολιτισμικού φεστιβάλ (project) 

 

ΘΕΜΑ : «Διοργάνωση πολυπολιτισμικού φεστιβάλ» 

Οργανώστε ένα πολυπολιτισμικό φεστιβάλ. Να συζητήστε στην ολομέλεια της τάξης 
και να ορίσετε τον χρόνο και τον χώρο στον οποίο θα διεξαχθεί. Μετά να χωριστείτε 
σε ομάδες και να δημιουργήσετε τα σχετικά κείμενα της εκδήλωσης (πρόσκληση, 
αφίσα, βίντεο/τρέιλερ, σελίδα της εκδήλωσης στο facebook, ή/και όποια άλλα κρίνετε 
εσείς απαραίτητα). Η κάθε ομάδα μπορεί να ασχοληθεί με ένα από τα παρακάτω 
θέματα/δραστηριότητες ή να προτείνει η ίδια το θέμα που την ενδιαφέρει. 

● Μουσική: Να οργανώσετε τις μουσικές σκηνές του φεστιβάλ. Να αναζητήσετε 
μουσικά συγκροτήματα από τις χώρες που συμμετέχουν στην εκδήλωση ή/και 
να βρείτε στο You Tube σχετικές μουσικές και τραγούδια. 

● Να συζητήσετε μεταξύ σας τι κοινό έχουν τα ακούσματα από τις χώρες που 
συμμετέχουν. Βρίσκετε κάποια κοινά στοιχεία με τη δική μας μουσική 
παράδοση; Να γράψετε τις εντυπώσεις σας σε ένα σύντομο κείμενο που 
μπορεί να αποτελέσει εισαγωγή σε συζήτηση  που θα ακολουθήσει τις 
μουσικές εκτελέσεις. 

● Καλλιτεχνικές δημιουργίες: Να αναζητήσετε καλλιτεχνικές δημιουργίες 
μεταναστών που ζουν στη χώρα μας, σε διάφορους τομείς (φωτογραφία, 
εικαστικά, θέατρο, λογοτεχνία, κινηματογράφο, χορό κ.ά.). Καλέστε τους 
καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους στο φεστιβάλ. 

● Να συζητήσετε για τα είδη τέχνης στα οποία δραστηριοποιούνται οι 
μετανάστες, για τον τρόπο και για τα μέσα της καλλιτεχνικής έκφρασης κάθε 
ομάδας ή καλλιτέχνη.  Να καταλήξετε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη 
λειτουργία της Τέχνης σε αντίξοες συνθήκες. 
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● Να οργανώσετε διαγωνισμό καλλιτεχνικών έργων, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, 
και να παρουσιάσετε  τα βραβευμένα έργα του διαγωνισμού.  

● Εργαστήρια: Να οργανώσετε εργαστήρια για παιδιά και νέους (εργαστήριο 
ζωγραφικής, αγγειοπλαστικής, μουσικής, χορού, παραγωγής φωτοϊστοριών, 
θεάτρου κ.ά.), προσκαλώντας καλλιτέχνες/παιδαγωγούς που θα τα 
αναλάβουν. 

Σε περίπτωση που είναι δύσκολο να οργανωθεί το προτεινόμενο project για το 
πολυπολιτισμικό φεστιβάλ, μπορείτε να οργανώσετε μια εκδήλωση στο σχολείο με 
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Στην εκδήλωση αυτή θα παρουσιάσετε: 

● καλλιτεχνικά έργα προσφύγων και μεταναστών που κατοικούν στην περιοχή 
σας 

● μαθητικές δημιουργίες με θέμα «Ο πλούτος της διαφορετικότητας».  
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