
Ελπίδα Μαρκοπούλου

Η οργάνωση ενός φεστιβάλ δεν είναι εύκολο έργο. Πρόκειται για πρόκληση που απαιτεί θέληση, 
συνεργατική διάθεση και συστηματική δουλειά. Εφόσον βρούμε την ιδέα γύρω από την οποία θα 
οργανώσουμε το δικό μας φεστιβάλ, υπάρχουν κάποιες ενέργειες που είναι απαραίτητο να γίνουν 
αν θέλουμε το φεστιβάλ μας να αποτελέσει πραγματικό πολιτιστικό γεγονός για το σχολείο μας.
 Ο παρών οδηγός έχει στόχο να υποδείξει τα στάδια οργάνωσης ενός φεστιβάλ και 
να προτείνει τρόπους εργασίας που θα μας διευκολύνουν. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο 
προγραμματισμός και η εργασία σε ομάδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εν αρχή
u Για να ξεκινήσουμε, χρειάζεται να μάθουμε τι είναι ένα φεστιβάλ, να αναζητήσουμε πληροφορίες 
και παραδείγματα στο διαδίκτυο και να συζητήσουμε την ιδέα διοργάνωσης ενός φεστιβάλ στο 
δικό μας σχολείο.
u Στη συνέχεια χρειάζεται να σκεφτούμε τη θεματική, τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει, πότε και 
πού θα μπορούσε να γίνει το φεστιβάλ μας.
u Σκεφτόμαστε επίσης αν θα γίνει σε έναν ή σε περισσότερους χώρους, αν θα συμμετέχει μόνο το 
δικό μας σχολείο ή αν θα καλέσουμε και άλλα, αν θα γίνει πρωινές ή βραδινές ώρες.
u Τέλος, καταγράφουμε τις ανάγκες σε πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Δημιουργία ομάδας εργασίας
w Η ομάδα που θα δουλέψει για τη διοργάνωση του φεστιβάλ θα ξοδέψει χρόνο και ενέργεια. 
w Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πρέπει να έχουν κίνητρο και διάθεση ώστε να 
ολοκληρώσουν το έργο τους.
w Αφού συγκροτηθεί η ομάδα, μπορεί να αποφασίσει κανόνες λειτουργίας (π.χ. κάθε πότε θα 
συναντιέται, πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις κ.λπ.).
w Θεμιτό είναι οι διαδικασίες συνεδρίασης της ομάδας να είναι γενικές συνελεύσεις έτσι ώστε να 
συμμετέχουν όλοι και όλες ισότιμα στις αποφάσεις και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις του 
έργου.
w Φροντίζουμε να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας. Εκτός από τις 
συναντήσεις της ολομέλειας, μπορεί να οριστεί και μια μικρή ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για 
την εσωτερική επικοινωνία, που μέσω μέιλ ή κοινωνικών δικτύων θα ενημερώνει άμεσα όλα τα 
μέλη για την πρόοδο των εργασιών.

Ανάληψη ρόλων
u Στη συνέχεια αποφασίζουμε ποιον ρόλο θα έχει καθένας και καθεμιά και ποιες αρμοδιότητες 
θα αναλάβει.
u Απαραίτητες εργασίες είναι: ο συντονισμός, η επικοινωνία, ο προγραμματισμός, η διοίκηση, 
υποδοχή, η διαχείριση τεχνικών θεμάτων κ.λπ.
u Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε εθελοντές και εθελόντριες που θα μπορούσαν ενδεχομένως 
να λειτουργήσουν επικουρικά για το φεστιβάλ (π.χ. γονείς, εκπαιδευτικοί, φίλοι).
u Δημιουργούμε ένα οργανόγραμμα ώστε να έχουμε κατά νου όλες τις θέσεις για τις οποίες θα 
χρειαστεί κόσμος. Έτσι θα καταλήξουμε και ως προς τον τον αριθμό των εθελοντών και των 
εθελοντριών που ενδεχομένως χρειαστούν, και θα μπορέσουμε να οργανωθούμε.
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u Για κάθε εργασία είναι καλό να γίνουν μικρότερες ομάδες εργασίας 3-4 ατόμων έτσι ώστε 
όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες να αναλάβουν αρμοδιότητες και να έχουν την ευκαιρία 
συνεργασίας. Οι μικρές ομάδες εργασίας θα εκπροσωπούνται στην ολομέλεια από έναν/μία από 
τους συμμετέχοντες / τις συμμετέχουσες. 

Προγραμματισμός
Η διαχείριση του χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καλή οργάνωση του φεστιβάλ. Αφού 
οργανώσουμε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, καταρτίζουμε ένα πρόγραμμα με βάση τον 
χρόνο στον οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κάθε εργασία. Είναι σημαντικό, σε αυτό το 
χρονοδιάγραμμα, να έχουμε συνυπολογίσει τυχόν καθυστερήσεις που ίσως προκύψουν λόγω 
απροσδόκητων προβλημάτων.

Διαχείριση πόρων
Χρειάζεται να σκεφτούμε όλες τις υλικές και τεχνικές ανάγκες που απαιτεί η οργάνωση του 
φεστιβάλ και να αναζητήσουμε υποστήριξη για ό,τι δεν μπορεί να καλύψει το σχολείο μας.
 
Συμμετοχές
u Αφού καταστρώσουμε το οργανόγραμμά μας, θα πρέπει να σχεδιάσουμε το περιεχόμενο του 
φεστιβάλ. Τι κατεύθυνση θα έχει καλλιτεχνικά και πολιτιστικά; Θα δοθεί κοινωνική διάσταση στα 
δρώμενα; 
u Στη συνέχεια, χρειάζεται να σκεφτούμε σε ποιους και ποιες θα αποστείλουμε πρόσκληση 
συμμετοχής. Θα είναι φεστιβάλ στο οποίο θα συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες μόνο από το 
δικό μας σχολείο; Θα καλέσουμε κι άλλα σχολεία της περιοχής; Θα συμμετέχουν μόνο μαθητικές 
ομάδες ή θα καλέσουμε και συλλόγους ή άλλες ομάδες της κοινότητας;
u Έπειτα από όλα αυτά, καταρτίζουμε το τελικό πρόγραμμα.

Επικοινωνία
w Η επικοινωνία είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά για την επιτυχία του φεστιβάλ.
w Πριν από την έναρξή του, φτιάχνουμε και μοιράζουμε ένα flyer για να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον. 
Σε αυτό θα παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες, όπως το όνομα και τις ημερομηνίες του φεστιβάλ. 
Το μέρος και το πρόγραμμα μπορούν να ανακοινωθούν σε επόμενη φάση. Στην ίδια λογική 
μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα πολύ σύντομο βίντεο το οποίο θα προωθήσουμε μέσω 
διαδικτύου. 
w Δημιουργούμε την αφίσα του φεστιβάλ, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: όνομα, 
ημερομηνίες, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ., την τοιχοκολλούμε και την προωθούμε μέσω 
διαδικτύου.
w Δημοσιοποιούμε το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Το φτιάχνουμε έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο, 
πρακτικό και ελκυστικό.
w Δημιουργούμε ένα blog ή μια ιστοσελίδα του φεστιβάλ, που θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες.
w Χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γνωστοποιήσουμε και να προωθήσουμε 
τη δράση μας.
w Ετοιμάζουμε δελτία τύπου και τα προωθούμε στα τοπικά μέσα.

Για τις ημέρες διεξαγωγής του φεστιβάλ
w Πριν από την έναρξη του φεστιβάλ χρειάζεται να γίνει μια γενική συνέλευση για να συζητηθούν 
όλες οι λεπτομέρειες, π.χ. σχετικά με την υποδοχή των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών, 
την τροφοδοσία, τις τεχνικές ανάγκες, την υποδοχή του κοινού.
w Για τη λήξη, θα χρειαστεί να διατηρήσουμε δυνάμεις για την ταχτοποίηση του χώρου.
w Λίγες μέρες μετά, είναι καλό να γίνει αξιολόγηση του πώς πήγαν τα πράγματα και να στείλουμε 
τις ευχαριστίες μας σε εθελοντές, εθελόντριες, συμμετέχουσες και συμμετέχοντες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Οργάνωση ενός φεστιβάλ κινηματογράφου στο σχολείο σε 10 απλά βήματα
1. Αναζητούμε πληροφορίες σχετικά με τη φύση ενός φεστιβάλ κινηματογράφου.
2. Σκεφτόμαστε τον λόγο για τον οποίο θέλουμε να οργανώσουμε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου 
στο σχολείο:

– για να παρακολουθήσουμε νέες ταινίες
– για να μάθουμε για διαφορετικές κουλτούρες
– για να αναλάβουμε την ευθύνη διοργάνωσης μιας εκδήλωσης
– για να συγκεντρώσουμε χρήματα για το σχολείο μας
– για να να κάνουμε νέους φίλους
– για να περάσουμε καλά

3. Βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε την υποστήριξη και την άδεια των συναδέλφων καθηγητών.
4. Επιλέγουμε ημερομηνία για το φεστιβάλ και αποφασίζουμε σε ποιον χώρο θα διεξαχθεί.
5. Αποφασίζουμε πόσο καιρό θα διαρκέσει το φεστιβάλ.
6. Ορίζουμε ομάδες εργασίας.
7. Σκεφτόμαστε ποιο θα είναι το κοινό του φεστιβάλ.
8. Συζητάμε για το θέμα και το πρόγραμμα των ταινιών.
9. Δημιουργούμε ένα χρονοδιάγραμμα για την ημέρα ή τις ημέρες του φεστιβάλ.
10. Προωθούμε το φεστιβάλ.

Για έμπνευση…
Πριν από μερικά χρόνια κάποιοι μαθητές έφτιαξαν το περιοδικό τους και μέσα από αυτό γεννήθηκε 
η ιδέα ενός μαθητικού μουσικού φεστιβάλ: του Schoolwave. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: 
https://goo.gl/FcT6Fu

https://goo.gl/FcT6Fu
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