
Ludwig von Schwanthaler 1802-1848



Τίτλος Δράσης : Γερμανοί φιλέλληνες 
ζωγράφοι δίνουν μορφή σε ήρωες και 
στιγμές της ελληνικής επανάστασης του 
1821.
Δημιουργοί : Α2 τμήμα γερμανικών  -
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ07
Σύνδεση με το μάθηματα: γερμανικά, Η/Υ , 
εικαστικά , ιστορία 
Τάξη : Α΄γυμνασίου
Γλώσσα: Μητρική (ελληνικά)
Διάρκεια : Οκτώβριος –Απρίλιος 
Λέξεις κλειδιά: Φιλελληνισμός, οπτικός 
γραμματισμός, έντεχνη συλλογιστική, 

ζωγραφική, ομαδοσυνεργατικότητα



Περίληψη …………………………………………………………….
Εισαγωγή …………………………………………………………….
Σκοποί …………………………………………………………………
Στόχοι ………………………………………………………………….
Μέθοδος ……………………………………………………………..
Περιγραφή…………………………………………………………..
Φύλλα εργασίας ……………………………………………………



ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διδασκαλία της  ξένης γλώσσας είναι άρρηκτα δεμένη με τον πολιτισμό, του οποίου η συγκεκριμένη 
γλώσσα είναι φορέας. Η έννοια του πολιτισμού ορίζεται με δυο εννοιολογικούς άξονες: α) τον 
καθημερινό πολιτισμό που σχετίζεται με τα ήθη, τα έθιμα, την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής 
και επικοινωνίας των μελών μίας κοινότητας που κατέχει εξέχουσα θέση στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας και β) τον υψηλό πολιτισμό που αναφέρεται στα υψηλά επεξεργασμένα προϊόντα της 
γνώσης και της τέχνης και παραμένει  σε μεγάλο βαθμό σχεδόν ανενεργός στη διδασκαλία και 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας, και ουσιαστικά δεν αξιοποιείται (Kramsch, 1991).
Η διδασκαλία του πολιτισμού στα πλαίσια της εκμάθησης της ξένης γλώσσας προάγει επίσης τον 
διαπολιτισμικό διάλογο  καθώς αποκαλύπτεται η παγκοσμιότητα χαρακτηριστικών που θεωρούνται 
εθνικά  ,οδηγώντας έτσι στο γεφύρωμα των αποστάσεων μεταξύ λαών και πολιτισμών.  
(Γεωργογιάννης 1997)
Με αφετηρία τις θεωρητικές αυτές αρχές, οι μαθητές του Α2 ξεκίνησαν αυτή τη δράση με πολύ καλή 
διάθεση , ενδιαφέρον ενθουσιασμό αλλά και  επιφυλάξεις ως προς την ύπαρξη του γερμανικού 
φιλελληνικού κινήματος. Το τμήμα μετεξελίχθηκε σιγά σιγά  σε ένα γλωσσικό δημιουργικό εργαστήρι.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές  συνέλεξαν, ταξινόμησαν μετέφρασαν, ερμήνευσαν και δημιούργησαν ένα 
λεύκωμα έργων τέχνης με μορφές ηρώων της επανάστασης και στιγμές τους στον αγώνα που 
ενέπνευσαν φιλέλληνες γερμανούς  ζωγράφους. Παράλληλα συμπλήρωσαν στο λεύκωμα τους με 
αποφθέγματα  των ηρώων ή βιογραφικά τους στοιχεία. 
Η εκπαιδευτική δράση σκοπό είχε την διοργάνωση  μια έκθεσης στο χώρο του σχολείου και  την 
παρουσίαση του PP σε γερμανόφωνα τμήματα άλλων σχολείων. Στοχεύουμε  σε  περαιτέρω  
δημοσιοποίηση της δράσης μας, αφού η δημοσιοποίηση σχολικών δράσεων  αναδεικνύει το 
σύγχρονο κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου , επεκτείνει και αναπτύσσει το δίκτυο σχέσεων , 
γεγονός που επιδρά θετικά στην ψυχική και συναισθηματική υγεία των μαθητών (Weare & Gray, 
1995).



Εισαγωγή 
 Αφορμή για τη συγκεκριμένη δράση είναι η συμπλήρωση 200 χρόνων από τη έναρξη της 

επανάστασης του 1821. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση που είναι ακόμη σε εξέλιξη, δίνεται η 
ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν από μια διαφορετική οπτική  μορφές και στιγμές της 
επανάστασης. Παράλληλα αντιλαμβάνονται  μέσα από αυτά τα έργα και ένα διαφορετικό  ρόλο 
της τέχνης εκείνη την εποχή, τον «δημοσιογραφικό» αφού αποτυπώνει την πραγματικότητα  
ενημερώνει και  επηρεάζει την κοινή γνώμη (θετικά στην περίπτωση των φιλελλήνων 
καλλιτεχνών).

 Οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους  για τον γερμανικό φιλελληνισμό μέσα από την οπτική 
κουλτούρα που έτσι κι αλλιώς  επηρεάζει  καθημερινά τους μαθητές στον τρόπο που 
επικοινωνούν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Η επεξεργασία οπτικού υλικού τους  δίνει τη 
δυνατότητα να «αναγνώσουν» να «μεταφράσουν» τις  οπτικές παραστάσεις σε λεκτικό 
συμβολικό κώδικα. (οπτικός γραμματισμός). 

 Το θέμα επιλέχθηκε επειδή περιλαμβάνει πλούτο οικείων έργων.  Η προσέγγιση των εικονιστικών 
μαρτυριών  εστιάζει  κυρίως στην  επίδραση τους στη φαντασία των παιδιών , στη διέξοδο που 
δίνει στις διαφορετικές μορφές σκέψης και έκφρασης , στο ρόλο τους ως πυρήνες επικοινωνίας 
στην όξυνση του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών  και  θετική επίδραση στις διαδικασίες 
μάθησης. ΄Αλλωστε τα συναισθήματα είναι κριτές των νοητικών σχημάτων (Connell, 2005) 
λαμβάνουν δηλαδή αποφάσεις ως προς την ενσωμάτωση των γνώσεων ή την αντίσταση σε αυτές

 Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίστηκε στην αξιοποίηση των διαθέσιμων  πηγών,  στο συνδυασμό 
τους , τον ανασχηματισμό τους και στην παραγωγή ενός πολυτροπικού κειμένου με την χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων. Η εργασία εξελίσσεται  και η ομάδα κάνει έναν συνεχή επανασχεδιασμό 
δραστηριοτήτων.

 Οι μαθητές εργάζονται  σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο κάνοντας χρήση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και της πλατφόρμας webex και εφαρμογές μετάφρασης .



Μεθοδολογία
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικοί μέθοδοι τοποθετούν τον μαθητή στο επίκεντρο  της διδακτικής διαδικασίας. Η μάθηση 
είναι μια ενεργή διαδικασία δόμησης γνώσεων και κριτικής σκέψης ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν  καλύτερα τον 
κόσμο που τους περιβάλλει (εποικοδομητισμός). Η εμπειρία συμπληρώνει ο Brunner οργανώνεται σε τρία 
συστήματα αναπαράστασης (πραξιακή - εικονιστική – συμβολική) των οποίων η απόκτηση γίνεται σταδιακά. Με 
βάση αυτόν τον ορισμό οι συνισταμένες της δράσης μας  είναι : α. η διαδικασία και το αποτέλεσμα της αναζήτησης 
και της επεξεργασίας πληροφοριών (βιογραφικά στοιχεία, γλωσσάρι όρων) β. οι νοητικές-ψυχικές διεργασίες για την 
ανάπτυξη και δημιουργία νοητικών σχημάτων (μεταφραστική/ερμηνευτική/γλωσσική προσέγγιση των εικαστικών 
έργων), γ. αναβάθμιση των μαθητικών εμπειριών (έκδοση PP , διοργάνωση εικαστικής έκθεσης στο σχολείο).
 Παράλληλα οι θεωρητικοί της βιωματικής μάθησης (Dewey ) αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της άμεσης 

προσωπικής εμπειρίας που βοηθάει τον μαθητή να αναπτύξει ποικίλες δεξιότητες χρησιμοποιώντας όλες του τις 
αισθήσεις για να φτάσει στη γνώση. Η ενεργητική μάθηση σύμφωνα με τoνVygotsky είναι  αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων  και της κοινωνίας καθώς εκφράζεται με σύμβολα εργαλεία και πολιτιστικά 
δημιουργήματα. 

 Η γνώση των στοιχείων πολιτισμού  του αλλόγλωσσου περιβάλλοντος ωθεί τους μαθητές σε μια διαδικασία 
σκέψης που καλλιεργεί την κατανόηση και αποδόμηση στερεότυπων. ( διαπολιτισμική προσέγγιση). 

 Μέσα από τη διαθεματικότητα οι μαθητές θα διαπιστώσουν την ευρύτητα της γνώσης και θα  βιώσουν ένα 
θετικό ψυχολογικό κλίμα που θα ενισχύσει  τα κίνητρα για μάθηση (Mayer & Salovey, 1997). 

 Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις της ξενόγλωσσης διδασκαλίας (επικοινωνιακή -
διαπολιτισμική ) η διδασκαλία της ξένης γλώσσας δεν περιορίζεται μόνο στη κατοχή ενός γλωσσικού 
συστήματος. Μαθαίνω μια ξένη γλώσσα σημαίνει δρω μέσω της γλώσσας, επικοινωνώ αξιοποιώντας γλωσσικά 
και μεταγλωσσικά κείμενα  και παράλληλα  ανταποκρίνομαι στις ανάγκες μια πολύμορφης, πολύγλωσσης 

κοινωνίας με δεδομένη την τεχνολογική εξέλιξη (πολυγραμματισμός).
 Ο εκπαιδευτικός είναι εμψυχωτής και αρωγός στην προσπάθεια των μαθητών να αυτενεργήσουν και να κάνουν 

πραγματικότητα το βιωματικό σχολείο (learning by doing). Ένα σχολείο το οποίο δεν θα απευθύνεται μόνο στο 
μυαλό των μαθητών αλλά κυρίως θα στοχεύει στην ενεργοποίηση του τριπτύχου: «μυαλό- καρδιά- χέρι». 



ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίησης βιωματικών δράσεων που θεμελιώνονται στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ της  τεχνών και του λόγου ως εργαλείων ποιοτικής μάθησης καθώς και η προσέγγιση   μιας 
σχεδόν άγνωστης στους μαθητές πτυχής της ελληνικής επανάστασης : Τον γερμανικό φιλελληνισμό.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ     ΣΤΟΧΟΙ  
 Κινητοποίηση της τάξης μέσα από την ενεργητική συμμετοχή 
 Καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού των μαθητών μέσα από την παρατήρηση  έργων τέχνης 

και της σύνδεσης νέας και παλιάς γνώσης . 
 Μύηση σε στρατηγικές του οπτικού γραμματισμού (οπτική γλώσσα, σκέψη, διάκριση, κτλ.) -

Εξοικείωση με την πολυτροπική έκφραση
 Ιστορική αναδρομή σε πρόσωπα της επανάστασης 
 Πρώτη επαφή με τον γερμανικό φιλελληνισμό μέσω της τέχνης
 Ο «δημοσιογραφικός» ρόλος της τέχνης την εποχή της επανάστασης .
 Εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
 ΄Ασκηση των μαθητών στην  ανακαλυπτική / διερευνητική  μάθηση
 Διεύρηνση στερεοτύπων και προκαταλήψεων 
 Ύπαρξη μαθητικού ενδιαφέροντος και τελικού σκοπού, που συνδέεται με πρακτικές 

πολιτισμικής και κοινωνικής δράσης
 Αρχές της λειτουργικής γραμματικής και εστίαση στη λεξικογραμματική μορφή του κειμένου. 

(προτάσεις με Υ-Ρ-Π-Α  χρήσης , χρήση -ερωτηματικών αντωνυμιών - ρημάτων για το παρόν, 
σύνθετων λέξεων) 

 Προσωπική , κοινωνικο-συναισθηματική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ   ΔΡΑΣΗΣ 
Οι επιμέρους φάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτυπώνονται ως εξής: 
Α΄ φάση:     επιλογή θέματος  , ευαισθητοποίηση στο θέμα (ντοκυμαντέρ)

διαμόρφωση ομάδων ,χωρισμός σε ομάδες  προσδιορισμός
δράσεων , ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό διαδικτυακών διευθύνσων
καταμερισμός εργασιών. 

Β΄ Φάση:     Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας βιογραφικά των γερμανών
καλλιτεχνών και των έργων τέχνης. Αξιολόγηση και επιλογή του υλικού για 
το τελικό μας προϊόν .Μύηση στις ασκήσεις οπτικού γραμματισμού
(οπτικό λεξικό, ανάγνωση εικόνας ,συμβόλων ,οπτική αναδόμηση, 
διαφοροποίηση, σύγκριση, κατασκευή νοήματος μέσα από την εικόνα κτλ.)
Συνδυασμός εικόνων μεταξύ τους , οπτική διάκριση που σχετίζεται με τη 
διαφοροποίηση εικόνων μεταξύ τους . 
Παρουσίαση της περιγραφής εικόνων , λεζάντες , αποφθέγματα
αλληλοσυμπλήρωση εικόνας  λόγου, λεκτική οπτική (αιτιολόγηση που
πηγάζει από τα νοήματα των εικόνων .
Φύλλα εργασιών : (Περιγραφή και σκέψεις σε έναν πίνακα της επιλογής μου, 
Μετατροπή της  περιγραφής σε ερώτηση , οι λεζάντες και   βιογραφίες σε πρώτο πρόσωπο , αντιστοίχιση εικόνων
καλλιτεχνών , συνέντευξη από έναν ζωγράφο ή ήρωα ,οδηγίες στον καλλιτέχνη για τη δημιουργία της δικής μου

προσωπογραφία.)
Γ΄φάση :    Εισαγωγή στην τεχνική της λέξης προς λέξη μετάφρασης, εισαγωγή λεξιλογίου. Μεταφράζονται

οι λεζάντες  σε δυαδική εργασία των μαθητών. Επιτρέπεται η χρήση εφαρμογών μετάφρασης. 
φύλλα εργασίας στα γερμανικά:  (αντιστοίχησης εικόνας κειμένου, κειμένων – ονομάτων,
δομή απλής καταφατική  πρότασης   Υ-Ρ-Π-Α, τύποι  ερωτήσεων (ολικής και μερικής άγνοιας)  , ενεστώτας , 
καθοδηγούμενη παραγωγή λόγου

Δ΄φάση :    Απόφαση για την μορφή της τελικής εργασίας: PP και e-book ( Συγκέντρωση των επιμέρους 
παρουσιάσεων των ομάδων και επεξεργασία του τελικού Pp από την υπεύθυνη ομάδα εργασίας . 
Παρουσίαση της τελικής μορφής της εργασίας στην ολομέλεια, διορθώσεις, προτάσεις κτλ.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαμορφωτική καταγραφή αντιδράσεων και χειρισμών των μαθητών κατά την ενασχόληση τους
με τις δραστηριότητες της δράσης
Τελική αξιολόγηση από τους μαθητές και την εκπαιδευτικό που γίνεται με τα φύλλα εργασίας και το
ερωτηματολόγιο στο οποίο θα εξεταστούν οι άξονες:

-Ανταπόκριση μαθητών
-Κάλυψη στόχων
-Δυναμική συνεργασίας και αλληλοεπίδρασης μαθητών
-Λειτουργικότητα των ομάδων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνέβαλε στον εμπλουτισμό του γνωστικού, συναισθηματικού, 
δημιουργικού και φαντασιακού δυναμικού των μαθητών προσδίδοντας παράλληλα μια νέα 
δυναμική στην ξενόγλωσση τάξη. Το μάθημα της ξένης γλώσσας, αποτέλεσε μέσο ανακάλυψης 
νέων γνώσεων και εμπειριών. Το  συγκεκριμένο πρόγραμμα επέδρασε θετικά στα κίνητρα των 
μαθητών ,στον τρόπο θέασης του σχολείου και στην αυτοεικόνα τους. 



ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ποιος είναι ο δημιουργός του πίνακα; Πότε δημιουργήθηκε ; Ποιο το θέμα 
του ; Ποιος ο σκοπός της δημιουργίας του ; Σε ποιους απευθύνεται ; Σε 
ποιο σημείο της εικόνας θα ήθελες να βρίσκεσαι; Βλέποντας τον πίνακα τι 
υποθέτεις  ότι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί;

1.Τι ονομάζουμε Φιλελληνισμό;
2. Από πού ξεκίνησε το γερμανικό φιλελληνικό κίνημα και τι γνωρίζεις για τους γερμανούς φιλέλληνες εθελοντές;
3.Ποιους γερμανούς φιλέλληνες  ζωγράφους γνωρίζεις;
4. Ποιος ζωγράφος ζητούσε από τους ήρωες που ζωγράφιζε να υπογράφουν τα έργα του;
5.Ποιος ο ρόλος της τέχνης την εποχή εκείνη;
6.Ποιος είναι ο αγαπημένος σου πίνακας; Γιατί;
7.Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας και γιατί;
8.Ποιο από τα αποφθέγματα που επέλεξες θα θυμάσαι ;
9.Ονόμασε 2 έργα και τους δημιουργούς τους ;
10. Ποιος από τους ζωγράφος της εργασίας έχει κάνει τοιχογραφίες στη Βουλή;
11. ΄Ηξερες πως οι τόσο οικείς μορφές της επανάστασης ήταν δημιουργία γερμανών καλλιτεχνών;
12.Εμαθες μέσα από τους πίνακες κάποιους ήρωες της επανάστασης που δε γνώριζες; 



Φύλλα εργασίας

1.    Verbinden Sie bitte Bilder und Namen

11.   Schreiben Sie bitte einen Text zu den Bild

Ludwig Schwantaler , Carl Haag , Karl Wilhelm von Heidec,  Karl Krazeisen ,  Peter von Hess

Peter von Hess
In  Düsseldorf
Αus Deutschland 
Ein Maler …
Die griechischer
Freiheitskämpfer



III. Schreiben sie bitte das passende Wort auf Griechisch:

Deutsch                                         Englisch Griechisch
Freiheitskämpfer freedom  fighter
Der Sieg victory
Die Fahne flag
Griechische Revolution              Greek Revolution 
Unabhängigkeitskrieg war of independence 
Der Krieger                                   fighter
Der Admiralschiff admiral ship

IV. Verbinden  Sie bitte die Sätze:

1. Ο Διάκος οδηγεί τους Δερβενοχωρίτες στον αγώνα. 
2. Ο Μπότσαρης επιτίθεται στο στρατόπεδο των Τούρκων στο Καρπενήσι
3. O Κυριάκος "Κίτσος" Τζαβέλας αγωνιστής της επανάστασης του ΄21 από το 

Σούλι     της Ηπείρου και μετέπειτα στρατηγός, υπουργός και πρωθυπουργός.
4. Επανάσταση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων
5. Το μεσημέρι στις 26 Ιουλίου 1822 στα Δερβενάκι

α.Griechische Revolution gegen die Türken
b. Mittag des 26. Juli 1822 in Dervenakia
c. Botsaris greift das türkische Lager in Karpenisi an
d. Diakos führt die Dervenochoriten im Kampf an. 
e. Kämpfer der Revolution von '21 von Souli von   Epirus und später 
General, 

Minister und Premierminister

1 2 3 4 5



΄Ηταν ενδιαφέρουσα 
η συγκεκριμένη 
δράση; 

Πολύ Λίγο Καθόλου

΄ Ενιωθα όμορφα στη 
διάρκεια της δράσης;

Σου φάνηκαν οι 
δραστηριότητες της 
εργασίας 
ενδιαφέρουσες;

Επιβαρύνθηκε πολύ 
το καθημερινό σου 
πρόγραμμα εξαιτίας 
της εργασίας;

Πως νομίζεις ότι 
ανταποκρίθηκες στις 
απαιτήσεις της 
δράσης ; 

Απέκτησα καινούριες 
γνώσεις μέσα από τη 
δράση ; 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 





ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ   
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

DEUTSCHER
PHILHELLENISMUS

2ο Λύκειο Χανίων 
Α1

2020-2021



Τίτλος Δράσης : Γερμανικός Φιλελληνισμός 
Δημιουργοί : Α1 τμήμα γερμανικών  -
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ07
Σύνδεση με το μάθηματα: γερμανικά, Η/Υ , 
Λογοτεχνία , ιστορία 
Τάξη : Α΄Λυκειου
Γλώσσα: Μητρική (ελληνικά)
Διάρκεια : Οκτώβριος –
Λέξεις κλειδιά: Γερμανικός φιλελληνισμός, 
ιστορία, διαθεματικότητα, λογοτεχνία, 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές  τοποθετούν τον μαθητή στο επίκεντρο της διδακτικής 

διαδικασίας . Το μαθησιακό προφίλ μιας τάξης όμως είναι πολυσύνθετο και με 

διαφορετικές ανάγκες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι η διαμόρφωση ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος που θα παρέχει  κίνητρα σε όλους τους μαθητές ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις στη διαδικασία της μάθησης. Εκκινώντας λοιπόν 

από αυτές τις θέσεις προγραμματίστηκε με τους μαθητές του Α1 του 2 ΓΕΛ Χανίων μια 

δράση στα πλαίσια προγράμματος των σχολικών δραστηριοτήτων .

Ειδικότερα επιδιώκεται με τη συγκεκριμένη δράση να εμπλουτίσουν , να επεκτείνουν  οι 

μαθητές τις γνώσεις τους σχετικά με το κίνημα των «γερμανικών φιλελληνισμών», μέσω 

της σύζευξης , συσχέτισης και άντλησης γνώσεων από διαφορετικούς κλάδους. Γίνεται 

μια «πολυφωνική» προσέγγιση του παρελθόντος μέσα από διαφορετικές πρακτικές : τη 

θετικιστική  τεκμηριωμένη λογική (ιστορία) και μια άλλη μορφή αλήθειας τον παραστατικό 

τύπο  γνώσης (λογοτεχνία ,ως ευρύτερη μορφή τέχνης). Ευελπιστούμε λοιπόν να 

αναδειχθεί μέσα από τη συγκεκριμένη  εργασία η γνώση της ιστορίας και να συνδυαστεί 

με την αίσθηση της ιστορίας.   



Το κίνημα του  γερμανικών  φιλελληνισμών ξεκίνησε περίπου το 1760 σαν 

μετάθεση του ιστορικού φιλολογικού ενδιαφέροντος από την αρχαία Ρώμη 

στην αρχαία Ελλάδα για να εξελιχθεί  και να καταλήξει σε  ένα ενθουσιώδες 

κύμα συμπαράστασης  στον Αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση τους.

Oι ρίζες του γερμανικού φιλελληνισμού βρίσκονταν στο χώρο της ιστορίας του 

πνεύματος ενώ οι αιτίες στο εθνικό- φιλελεύθερο απελευθερωτικό κίνημα την 

εποχή των Ναπολεόντειων πολέμων.

Από τους πρώτους μήνες της επανάστασης  του 1821 η κοινή γνώμη, οι 

διανοούμενοι και οι  καλλιτέχνες τάχθηκαν με το μέρος της Ελλάδας αν και το 

πολιτικό κλίμα σε κάποια κρατίδια ήταν πολύ εχθρικό . Ακαδημαϊκοί, 

συγγραφείς , ποιητές, καλλιτέχνες  με τα έργα τους φροντίζουν να επηρεάσουν 

θετικά την κοινή γνώμη και να διατηρήσουν τον ενθουσιασμό και το 

ενδιαφέρον για τους επαναστατημένους  ΄Ελληνες.

Στην παρούσα δράση εκτός από κάποιες ιστορικές γνώσεις θα  έρθουν οι 

μαθητές σε επαφή με αποσπάσματα κάποιων λογοτεχνικών και καλιτεχνικών

έργων ώστε να, να αποκτήσουν ένα είδος ενσυναίσθησης, των πεποιθήσεων, 

των οραματισμών και δράσεων των φιλελλήνων. 

Εισαγωγή 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Ως προς τις κύριες μορφές διδασκαλίας αυτές συνίστανται στη μέθοδο project, την διερευνητική-ανακαλυπτική

στη βιωματική μάθηση και στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Με τη μέθοδο project, την πλέον πρόσφορη 

για την ολιστική  διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, οι μαθητές βίωσαν ένα περιβάλλον μαθητοκεντρικό

όπου η αρμοδιότητα αναζήτησης και οικοδόμησης των γνώσεων μεταβιβάστηκε στους ίδιους. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στον πλούτο των εμπειριών κατά τη διαδικασία της δράσης .Η βιωματική μάθηση δίνει  στους 

μαθητές η δυνατότητα να εκτεθούν σε νέες μη δομημένες εμπειρίες και επηρεάζει την βαθύτερη κατανόηση 

των φαινόμενων και την εκτίμηση  τους  αναφορικά με αξίες, στάσεις και συναισθήματα. Η συμμετοχή στις 

διαθεματικές, βιωματικές διαδικασίες βασίζεται στις αρχές της αυτενέργειας και της συνεργατικής μάθησης που  

ενσωματώνει και την  υποστηριζόμενη με υπολογιστή συνεργασία η οποία  προωθεί την συνεργασία και 

αλληλεπίδραση, αλλά διευκολύνει και τον διαμερισμό και διάδοση της γνώσης.

Ο ρόλος των συντονιστών της δράσης  είναι εμψυχωτικός, καθοδηγητικός (φθίνουσα καθοδήγηση) και 

διευκολυντικός. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω θεωρητικές αρχές γίνεται  προσπάθεια να διαμορφωθούν οι συνθήκες 

ώστε όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν δικούς τους μηχανισμούς πρόληψης και να χαρούν με ευχάριστο τρόπο 

μια πνευματική περιπέτεια.

ΣΚΟΠΟΣ: Η προσέγγιση του παρελθόντος (μέσα από την ιστορίας- λογοτεχνίας) και η δημιουργία ενός 

πνευματικού τόπου όπου θα αποκτηθούν γνώσεις , θα ενεργοποιηθούν ιδέες και συναισθήματα και θα 

διαμορφωθούν  αξίες  σε ένα οικείο και συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον.



ΣΤΟΧΟΙ:  
 Αναζωογόνηση ενδιαφέροντος μαθητών για το παρελθόν 

 Ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα εθνικής ανεξαρτησίας , καταπίεσης και 

εκμετάλλευσης από απολυταρχικά καθεστώτα.

 Να γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα το κίνημα των 

«γερμανικών φιλελληνισμών». 

 Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές πως ιστορικά γεγονότα ενεργοποιούν ποικίλες μορφές 

έκφρασης (ποίηση, άρθρα, επιστολές, μαρτυρίες  κ.α.)

 Να κατανοήσουν  πως ένα  ανθρωπο-ηθικό και κοινωνικό-πολιτικό γεγονός συνδέεται με την 

τέχνη (ρεύμα Ρομαντισμού και το κοινωνικό-πολιτικό φαινόμενο του φιλελληνισμού.

 Να διαχωρίσουν τον φιλελληνισμό της «πένας» και του «ξίφους»

 Πολυφωνική ομιλία για ένα ιστορικό κίνημα. Ο «διάλογος» μεταξύ διαφόρων κειμένων που 

έχουν κοινή αναφορά στο ιστορικό φαινόμενο.

 Καλλιέργεια συνεργασίας και εμπλοκή όλων  των μαθητών στην αναζήτηση και συσχέτιση 

πληροφοριών.

 Εξάσκηση στην αναζήτηση, επεξεργασία, επιλογή και αξιοποίηση ποικίλων πηγών στο 

διαδίκτυο. 

 ΄Ασκηση παρατηρητικότητας και κριτικής σκέψης αφού καλούνται οι μαθητές  μέσα από το 

πλήθος των πηγών να επιλέξουν και να αξιοποιήσουν το κατάλληλο για την εργασία τους 

υλικό. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Προκαταρκτικό Στάδιο :
-Ανακοίνωση θέματος, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση των μαθητών  (ντοκυμαντέρ, βίντεο mathesis)

-Συζήτηση, διερεύνηση γνώσεων, εννοιών  (προέρευνα)

-Διαμόρφωση αρχικού σχεδιαγράμματος 

-Σύνθεση ομάδων ( ιστορικοί – λογοτέχνες – δημοσιογράφοι)

Προτάσεις για δημιουργία e- book ή εννοιολογικός χάρτης

Συλλογικός προγραμματισμός
Εννοιολογικός άξονας 

Εισήγηση στο θέμα –ιστορικό πλαίσιο- αρχές Ρομαντισμού (κ.Κνιθακης)

Διερευνητική ενασχόληση (προτεινόμενη βιβλιογραφία, μηχανή αναζήτησης ) 

Συλλογή, επεξεργασία , αξιολόγηση, επιλογή και σύνθεση υλικού.

Παρουσίαση υλικού: επιστολές ,μαρτυρίες , ημερολόγια, άρθρα εφημερίδων, πολιτικές αποφάσεις ανακοινώσεις, 

προσκλήσεις, ποιήματα , πεζογραφία , διηγήματα, έργα τέχνης , μουσική κτλ. Η δράση είναι χωρισμένη σε θεματικές 

ενότητες που παρουσιάζει η ομάδα όταν είναι έτοιμη χωρίς χρονική οριοθέτηση.

Κάθε ομάδα επεξεργάζεται το  δικό της θέμα , και  τελικά γίνεται σύνθεση έργου υποομάδων και ενιαία παρουσίαση.

Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών γίνονται συναντήσεις ενημέρωσης ,ώστε να ενημερώνονται οι μαθητές  μεταξύ τους για 

την πορεία του σχεδίου εργασίας τους .Επίσης γίνονται  «διαλείμματα» ανατροφοδότησης για να αλλάξει ίσως ο ρυθμός 

εργασιών , να επαναπροσδιοριστεί ο σκοπός του σχεδίου, οι ρόλοι των ομάδων ή και των μελών. 

1ο Θέμα: Ορισμός Φιλελληνισμού 

«Ιστορικοί»:        Εμφάνιση και ιστορική εξέλιξη του όρου ( Λεξικά, Wikipedia)

«Λογοτέχνες»:     Αποσπάσματα από τις ομιλίες του    Μ. Τερτσέτη (Πίνακες Ludwig Lange)

«Δημοσιογράφοι»: ΄Αρθρο σε εφημερίδα (Εγκαίνια του  μνημείου  «Τουρέτ»)

2ο Θέμα : Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός του 1821

«Ιστορικοί»:   Αίτια, χώρες , συμβολή του στην πορεία της επανάστασης του 1821 

«Λογοτέχνες»: Ποιήματα, Οδοιπορικό( Müller «Η Ελλάδα και ο κόσμος, Bayron «Ποιήμα για την

Ελλάδα», F.R. Chateaubriand «Υπόμνημα περί της Ελλάδος»)

«Δημοσιογράφοι»: έργα τέχνης, πολεμικό ρεπορτάζ από Ελλάδα,  άρθρο: κριτική στην πολιτική 

Μέτερνιχ – Βατικανού 

3ο Θέμα: Γερμανικός φιλελληνισμός  (στάδια ,αίτια, μορφές βοήθειας) 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το πρόγραμμα που πραγματοποιούμε στα πλαίσια δράσης ξεκίνησε τέλος Οκτωβρίου είναι 

ακόμη σε εξέλιξη και ευελπιστούμε να  ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Το αποτέλεσμα της δράσης θα αποτυπωθεί σε έναν εννοιολογικό χάρτη ή σε μια 

αφίσα σύμφωνα με επιθυμία των μαθητών.




