
9.  ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α. Η γυναίκα του χθες, 
όπως περιγράφεται στα αποµνηµονεύµατα µιας γυναίκας 

 
• Οι µαθητές, ατοµικά ή οµαδικά, µελετούν συστηµατικά και προσεκτικά το 

βιβλίο της Πηνελόπης ∆έλτα «Πρώτες Ενθυµήσεις», το οποίο αναφέρεται 
στα πρώτα 15 χρόνια της ζωής της συγγραφέως (1874-1889), προκειµένου να 
αξιοποιήσουν ενδεικτικά αποσπάσµατά του για να σκιαγραφήσουν τη θέση 
της γυναίκας στο τέλος του προηγούµενου αιώνα. 

• Ως άξονες κατάταξης του υλικού ή ενδεικτικά ερωτήµατα της εργασίας 
µπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: 
1.  Η γυναίκα µέσα στην οικογένεια ως σύζυγος και ως µητέρα. 
2.  Η ενδεδειγµένη ανατροφή του κοριτσιού µέσα στην οικογένεια. 
3.  Η γυναίκα ως εργαζόµενη. Συνηθέστερα γυναικεία επαγγέλµατα στο 

τέλος του προηγουµένου αιώνα. 
4.  Η γυναίκα στις κοινωνικές της σχέσεις. Επιδοκιµαζόµενη και 

αποδοκιµαζόµενη από τον κοινωνικό περίγυρο συµπεριφορά. 
5.  Οι αντιλήψεις της τότε κοινωνίας για τις σχέσεις των δύο φίλων, τον 

έρωτα και το γάµο. 
• Οι µαθητές, καθώς διαβάζουν, επιλέγουν τα πιο ενδεικτικά αποσπάσµατα 

από τα αποµνηµονεύµατα της Π. ∆έλτα, τα οποία «απαντούν» στα 
ερωτήµατα της εργασίας, και συγχρόνως, αξιοποιώντας την εµπειρία τους 
αλλά και σχετικά διαβάσµατα, κάνουν αντιπαραβολή µε τη σηµερινή θέση 
της γυναίκας ως προς τα ίδια σηµεία. 

• Η εργασία µπορεί να παρουσιασθεί σε σχετική σχολική εκδήλωση. Για 
παράδειγµα, µε αφορµή την Ηµέρα της Γυναίκας µπορούν να διαβασθούν 
ενδεικτικά αποσπάσµατα της εργασίας, τα οποία να παρουσιάζουν ανάγλυφα 
τη θέση της γυναίκας έναν αιώνα πριν, σε αντιδιαστολή µε τη θέση της 
γυναίκας σήµερα. Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν σε µια σχετική 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκποµπή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης σε ιδιωτικά ή κρατικά µέσα ενηµέρωσης. 
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Β. Η µυθιστορηµατική βιογραφία  
ως βιογραφικό είδος και οι σχέσεις της µε την ιστορική αλήθεια 

• Η συστηµατική µελέτη µιας µυθιστορηµατικής βιογραφίας (ενδεικτικά κάποιας 
από τις µυθιστορηµατικές βιογραφίες του Κυριαζή ή του Φρέντυ Γερµανού) 
έχει στόχο να εξοικειώσει τους αναγνώστες της µε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της 
µυθιστορηµατικής βιογραφίας ως βιογραφικού είδους γενικά και ειδικότερα να 
διερευνήσει το βαθµό ανταπόκρισής της στην ιστορική αλήθεια. 

• Προτιµότερο είναι αυτή η εργασία να γίνει οµαδική, προκειµένου να 
µελετηθούν όσο το δυνατό περισσότερες «όψεις» µιας µυθιστορηµατικής 
βιογραφίας. Έτσι µια οµάδα µαθητών θα µπορούσε να ασχοληθεί µε τα 
ειδικότερα χαρακτηριστικά της «γραφής» της, δηλαδή να διερευνήσει τον 
τύπο του αφηγητή και την οπτική γωνία της αφήγησης, τους αφηγηµατικούς 
τρόπους (διήγηση - µίµηση) σε ειδικότερα σηµεία της µυθιστορηµατικής 
βιογραφίας, το χρόνο του ποµπού και των γεγονότων, το χρόνο της ιστορίας 
και το χρόνο της αφήγησης σε όλες τις δυνατές τους σχέσεις, τη γλωσσική 
ποικιλία και το ύφος σε συγκεκριµένα χωρία της. Άλλη οµάδα µαθητών θα 
µπορούσε, µελετώντας τη µυθιστορηµατική βιογραφία περισσότερο ως 
ιστορική πηγή, να εστιάσει το ενδιαφέρον της στα ιστορικά γεγονότα και 
τους πρωταγωνιστές τους ή /και γενικότερα την κοινωνία και την εποχή, 
όπως αυτά αποτυπώνονται στη συγκεκριµένη µυθιστορηµατική βιογραφία. 
Έτσι θα µπορέσει να κρίνει το βαθµό ανταπόκρισής τους στην ιστορική 
αλήθεια και να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα της µυθοπλαστικής 
φαντασίας του συγγραφέα και γενικότερα την προσπάθειά του, χωρίς να 
προδώσει την ιστορική αλήθεια, να σκιαγραφήσει πειστικά την 
προσωπικότητα ιστορικών προσώπων και να αποδώσει ανάγλυφα και 
παραστατικά µιαν εποχή. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται οι αναγνώστες - 
µαθητές να έχουν µελετήσει τα σχετικά κεφάλαια της Ιστορίας, τουλάχιστον 
από το σχολικό τους εγχειρίδιο. 

• Η εργασία αυτή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα συσχέτισης µε την 
εξεταζόµενη στο µάθηµα της Ιστορίας ιστορική περίοδο, µπορεί να 
παρουσιασθεί στην τάξη κατά τη διάρκεια του σχετικής διδακτικής 
ενότητας. Μπορεί να ανακοινωθεί όµως στην τάξη, και όταν διδαχθεί η 
ενότητα της Βιβλιοκριτικής στο µάθηµα της Έκφρασης- Έκθεσης, αφού 
στην ουσία συνιστά µιαν εκτεταµένη και εµπεριστατωµένη βιβλιοκριτική. 

Γ. Ποιος είναι ποιος 
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Πρόκειται για το σχεδιασµό και την κατασκευή ενός παιχνιδιού που απαιτεί 

γνώσεις για στοιχεία της βιογραφίας προσωπικοτήτων. 
Το περιεχόµενο και η µορφή του παιχνιδιού µπορούν να είναι ανάλογα µε 

την έµπνευση, τα ενδιαφέροντα αλλά και το πληροφοριακό υλικό που έχουν οι 
µαθητές στη διάθεσή τους. Έτσι, πιθανό περιεχόµενο είναι πληροφορίες για τη 
ζωή και το έργο καλλιτεχνών, επιστηµόνων, αθλητών, οργανωµένες σε 
θεµατικές περιοχές, όπως «Ηθοποιοί του κινηµατογράφου», «Έλληνες 
λογοτέχνες», «Αθλητές του στίβου», «Μουσικοί της ροκ», «Ήρωες του ’21». 
Αυτό το περιεχόµενο θα µπορούσε να διαµορφωθεί ως εξής: 
α) Καθορίζεται ένας αριθµός τέτοιων θεµατικών περιοχών, π.χ. πέντε, καθώς και 

καρτών στις οποίες θα γραφούν οι ερωτήσεις. 
β) Κάθε κάρτα περιέχει πέντε ερωτήσεις, µία από κάθε θεµατική περιοχή. Οι 

ερωτήσεις θα είναι πολλαπλής επιλογής, µε τέσσερα υποερωτήµατα για 
καθεµιά (π.χ. Στην κατηγορία «Λογοτέχνες»: Ποιοι Έλληνες ποιητές 
βραβεύτηκαν µε το Νόµπελ λογοτεχνίας α) Ο Σολωµός και ο Καβάφης, β) Ο 
Παλαµάς και ο Σικελιανός, γ) Ο Σεφέρης και ο Ελύτης, δ) Ο Ρίτσος και ο 
Καρυωτάκης). 

γ) Καθορίζεται ο συνολικός αριθµός των καρτών, π.χ. 30, καθώς και ο αριθµός 
των ερωτήσεων κάθε κάρτας στις οποίες πρέπει να απαντά ένας παίκτης, π.χ. 
τέσσερις, οπότε µπορεί να αποφεύγει συστηµατικά µια θεµατική περιοχή µε 
την οποία δεν είναι εξοικειωµένος. 

δ) Προσδιορίζονται οι όροι του παιχνιδιού. 
• Η εργασία µπορεί να συνδυαστεί µε το µάθηµα της Λογοτεχνίας, της 

Ιστορίας ή της Φυσικής, ανάλογα µε τις προσωπικότητες που επιλέγονται. 
Μπορεί επίσης το παιχνίδι να εγγραφεί σε cd Rom, οπότε συνδυάζεται µε το 
µάθηµα της Πληροφορικής. Ή µπορεί να µορφοποιηθεί ως «φωτεινός 
παντογνώστης» και να ανάβει λαµπάκι, όταν ο παίκτης δίνει τη σωστή 
απάντηση, οπότε χρειάζεται η συνδροµή του µαθήµατος της Φυσικής.  

• Τα παιδιά µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για τη δική τους διασκέδαση ή 
ακόµη να το διαµορφώσουν σε κασετίνα και να το εµπορευτούν (π.χ. για να 
εξασφαλίσουν έσοδα για την εκδροµή τους ή για το ανέβασµα θεατρικής 
παράστασης). 


