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Ταυτότητα Σεναρίου 

 
Tίτλος: Μυθιστορηµατική Βιογραφία 

Τάξη: Β΄ Λυκείου 

Δηµιουργός: Πετρίδου Ελένη 

Γνωστικό αντικείµενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Συµβατότητα µε το νέο ΠΣ: Το σενάριο λαµβάνει υπόψη του τις αρχές και τη 

µεθοδολογία του νέου ΠΣ για την Α΄ Λυκείου. Το νέο ΠΣ για τη Β΄ Λυκείου 

βρίσκεται σε στάδιο συγκρότησης οµάδας εργασίας. 

Είδος διδακτικής πρακτικής: project, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, µετωπική 

διδασκαλία 

Προτεινόµενη διάρκεια: 24 ώρες 

Δοκιµάστηκε στο σχολείο ή όχι: Πρόκειται για παραδειγµατικό σενάριο που 

προορίζεται για πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση στη διδακτική πράξη στο πλαίσιο 

του Ψηφιακού Σχολείου.  

Μπορεί να εφαρµοστεί στην τυπική ή/και στην ηµιτυπική / άτυπη εκπαίδευση: 

Το συγκεκριµένο σενάριο σχεδιάστηκε µε γνώµονα την τυπική εκπαίδευση. 

Επιµέρους σηµεία του θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της 

ηµιτυπικής ή και της άτυπης εκπαίδευσης. 

 

Εισαγωγή 

Στο παρόν σενάριο θεµατοποιείται το είδος της µυθιστορηµατικής βιογραφίας, ένα 

µεταιχµιακό είδος λόγου (discourse) που ταλαντεύεται ανάµεσα στην 

πραγµατικότητα και τη µυθοπλασία, την ιστορία και τη λογοτεχνία. Ως 

µυθιστορηµατική βιογραφία νοείται, κατ’ αρχήν, το εκτεταµένο πεζό κείµενο που 

έχει ως αντικείµενο αφήγησης τη ζωή ενός –διάσηµου συνήθως– προσώπου. Στην εν 

λόγω αφήγηση, όπως φανερώνει το πρώτο συνθετικό του όρου, το ιστορικό υλικό 

που αφορά τη ζωή του βιογραφούµενου διευθετείται µε µυθιστορηµατικό τρόπο. 
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Το είδος της µυθιστορηµατικής βιογραφίας υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλές στην 

Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερµανία αµέσως µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο µε 

κυριότερους εκπροσώπους τον L. Strachey, τον A. Maurois, τον St. Zweig και τον E. 

Ludwig. Η vie romancée, όπως ονοµάστηκε στη Γαλλία, ή νέα βιογραφία, όπως 

ονοµάστηκε στην Αγγλία, χρησιµοποίησε τα εργαλεία του µοντερνισµού (κατάδυση 

στον εσωτερικό κόσµο του ήρωα, ανάδειξη µέσα από την αφήγηση της εσωτερικής 

του ζωής) προκειµένου να φωτίσει τις ζωές των σηµαντικών ανθρώπων µε τις οποίες 

καταπιάστηκε. Η µοντέρνα βιογραφία βρήκε απήχηση και στην Ελλάδα, όπου 

εκπροσωπήθηκε από συγγραφείς, όπως ο Μ. Περάνθης και ο Τ. Αθανανασιάδης. Τις 

βιογραφίες αυτές διέπει πάντοτε µια ενοποιητική αρχή: ο βιογράφος επιλέγει 

συγκεκριµένες σκηνές και περιστατικά από τον βίο του βιογραφούµενου, η 

µυθιστορηµατική διαχείριση των οποίων του επιτρέπει να παρουσιάσει µια εκδοχή 

του βιογραφούµενου προσώπου που ανταποκρίνεται στην εικόνα που ο ίδιος ο 

βιογράφος έχει διαµορφώσει. 

Η µυθιστορηµατική βιογραφία φέρνει στο προσκήνιο το βασικό θεωρητικό 

ζήτηµα της διάκρισης ανάµεσα στη µυθοπλασία και την πραγµατικότητα. Με όρους 

βιογραφίας, δηλαδή, κατά πόσο είναι δυνατό να γνωρίσουµε την πραγµατικότητα για 

τη ζωή ενός ανθρώπου και αν αυτή η πραγµατικότητα είναι µία και ενιαία και 

ανεξάρτητη από την αναπαράστασή της µέσω του λόγου. Με βάση τις 

µεταδοµιστικές προσεγγίσεις, η γλώσσα δεν αναπαριστά ποτέ µια ουδέτερη και 

προϋπάρχουσα του παρατηρούντος υποκειµένου πραγµατικότητα, αλλά κάθε µορφή 

λόγου κατασκευάζει την αλήθεια που ισχυρίζεται ότι αποκαλύπτει. Στο πλαίσιο αυτό, 

ακόµη και ο ιστορικός λόγος –άρα και η βιογραφία που συχνά αναφέρεται ως είδος 

του – δεν συνιστά παρά ένα είδος αφήγησης, µια κατασκευή που διέπεται από την 

πολυσηµία της γλώσσας. Οι ιστορικές πηγές δεν είναι παρά κείµενα τα οποία 

ερµηνεύονται µε βάση µυθοπλαστικά σχήµατα. 

Οι προβληµατισµοί αυτοί και η ενσωµάτωσή τους στη λογοτεχνική γραφή 

οδήγησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην παραγωγή, τόσο στην ελληνική όσο και στην 
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παγκόσµια γραµµατεία, µυθιστορηµάτων που θεµατοποιούν τον βίο υπαρκτών 

προσώπων µε διαφορετικούς όρους. Το πρόσωπο στις µεταµοντέρνες αυτές 

βιογραφίες παρουσιάζεται κατακερµατισµένο στις αντιφατικές εκδοχές του, καθώς η 

ενότητα και η συνέπεια του βίου και της προσωπικότητας τίθεται υπό αµφισβήτηση, 

ενώ διαφορετικά είδη λόγου (ιστορικά ντοκουµέντα, µυθοπλαστικό υλικό, κριτικός 

λόγος) συνυπάρχουν στρέφοντας την προσοχή του αναγνώστη όχι πια στην 

αντικειµενικότητα της αναπαράστασης, αλλά στην ίδια την αδυναµία της γνώσης. 

Τέτοιου είδους βιογραφίες έχουν γραφτεί στα ελληνικά π.χ. από τη Ρέα Γαλανάκη και  

τον Μισέλ Φάις. 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται –και στην Ελλάδα, αλλά 

κυρίως στη διεθνή βιβλιαγορά– ένα διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για το είδος της 

βιογραφίας. Η βιογραφία προσελκύει το αναγνωστικό κοινό ακριβώς χάρη στη διττή 

της φύση που σχολιάσαµε πιο πάνω και που άπτεται τόσο της λογοτεχνίας όσο και 

της ιστορίας. Η αίσθηση που καλλιεργείται στον αναγνώστη ότι στο κείµενο 

αποδίδεται η πραγµατικότητα του βίου ενός υπαρκτού υποκειµένου και όχι ο 

επινοηµένος βίος ενός µυθοπλαστικού προσώπου κεντρίζει το αναγνωστικό 

ενδιαφέρον.  

Το σενάριο στοχεύει στην αξιοποίηση της έλξης που ασκεί το είδος της 

µυθιστορηµατικής βιογραφίας ως αφήγηση «πραγµατικών βίων», προκειµένου οι 

µαθητές να αναστοχαστούν πάνω στα όρια της πραγµατικότητας και της µυθοπλασίας 

και να ασκηθούν στη διαχείρισή τους ως αναγνώστες. Χάρη στην ποικιλία των 

κειµένων που µπορούν να συµπεριληφθούν και τη διαβαθισµένη αναγνωστική 

δυσκολία που αυτά παρουσιάζουν µπορεί να διασφαλιστεί η συµµετοχή και η 

δραστηριοποίηση όλων των µαθητών µιας τάξης. 

Σκοποθεσία 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες:  
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! Να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσµατα του είδους της 

µυθιστορηµατικής βιογραφίας. 

! Να αντιληφθούν µε ποιους τρόπους οι βιογράφοι διαχειρίζονται τα 

µυθιστορηµατικά εργαλεία και διαπλέκουν στα κείµενα τους ιστορικό και 

µυθοπλαστικό υλικό. 

! Να συνειδητοποιήσουν πως η αναπαριστώµενη εικόνα του βιογραφούµενου 

συνιστά µια εκδοχή του προσώπου αυτού ιδωµένη από µια µονάχα από τις 

πιθανές γωνίες θέασης. 

! Να κατανοήσουν τους λόγους που οδηγούν κάθε φορά τον βιογράφο στην 

επιλογή ενός προσώπου προς βιογράφηση και να συνειδητοποιήσουν πως τα 

κίνητρα του πρώτου συνδέονται συχνά µε τις προσωπικές του αναζητήσεις. 

! Να κατανοήσουν ποια εικόνα του βιογραφούµενου αποδίδεται στο κείµενο 

και να εξηγήσουν µε ποια µέσα και για ποιους λόγους ο βιογράφος επιλέγει να 

παρουσιάσει αυτή την συγκεκριµένη εικόνα για τον βιογραφούµενο. 

! Να αντιληφθούν τους διαφορετικούς και περίπλοκους τρόπους µε τους 

οποίους ο βιογράφος συνδέεται µε τον βιογραφούµενο. 

! Να αναστοχαστούν πάνω στη δηµοφιλία του είδους της µυθιστορηµατικής 

βιογραφίας και να προβληµατιστούν πάνω στο ζήτηµα της δυνατότητας του 

λόγου να προσεγγίσει µια ενιαία και συγκροτηµένη αλήθεια για τον 

ανθρώπινο βίο. 

Δεξιότητες 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι 

σε θέση:  

! Να αναγνωρίζουν τα γνωρίσµατα του είδους της µυθιστορηµατικής 

βιογραφίας στα κείµενα. 
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! Να επισηµαίνουν τα µυθιστορηµατικά µέσα που χρησιµοποιούνται στις εν 

λόγω αφηγήσεις και να τα αντιπαραθέτουν στα αντίστοιχα µέσα της 

ιστοριογραφίας που συναντώνται στα ίδια κείµενα. 

! Να αναζητούν τη σύνδεση του βιογράφου µε τον βιογραφούµενο που συνιστά 

το κίνητρο της αφήγησης του βίου του τελευταίου από τον πρώτο. 

! Να επισηµαίνουν ποιες επιλογές έχει κάνει ο βιογράφος προκειµένου να 

παρουσιάσει την συγκεκριµένη εικόνα του βίου και της προσωπικότητας του 

βιογραφούµενου. 

! Να συγκρίνουν διαφορετικές εκδοχές του βίου ενός προσώπου και να 

αιτιολογούν τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν. 

! Να λειτουργούν ως κριτικοί αναγνώστες των βιογραφικών κειµένων και να 

ερευνούν το περικειµενικό τους πλαίσιο. 

! Να συνθέτουν οι ίδιοι σύντοµα βιογραφικά κείµενα τηρώντας τις συµβάσεις 

του είδους. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

 

! Να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να αντλούν βιογραφικά και άλλα στοιχεία 

για τα βιογραφούµενα πρόσωπα. 

! Να αναπτύσσουν στρατηγικές αξιολόγησης και αντιπαράθεσης των 

βιογραφικών στοιχείων που αντλούν από τις ηλεκτρονικές πηγές και από τις 

µυθιστορηµατικές βιογραφίες. 

! Να συνθέτουν πολυτροπικά κείµενα βιογραφικού περιεχοµένου. 

! Να αξιοποιούν τον χώρο του ιστολογίου για να µοιράζονται τις αναγνωστικές 

τους εµπειρίες, να κοινοποιούν τις εργασίες τους και να σχολιάζουν τις 

εργασίες των συµµαθητών τους. 
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! Να συνθέτουν υπερκείµενα βιογραφικού περιεχοµένου σε λογοτεχνικό ή 

πληροφοριακό ύφος ενσωµατώνοντας σε αυτά βιογραφικές πηγές. 

! Να χρησιµοποιούν ψηφιακά εργαλεία, προκειµένου να αναπαραστήσουν την 

πορεία έρευνας του βιογράφου (π.χ. εννοιολογικούς χάρτες, Google Earth). 

Κείµενα 

1) Από τα κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυµνασίου ή Λυκείου όλων των τάξεων: 

— 

2) Παράλληλα κείµενα 

Τάσος Αθανασιάδης, Ταξίδι στη µοναξιά: λυρικό χρονικό από τη ζωή του 

Καποδίστρια. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2001 [1944].  

[Μυθιστορηµατική βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια. Αφορά την περίοδο της 

σταδιοδροµίας του στη Ρωσία, πριν από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης] 

Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Περισσότερη ελευθερία: Ο Τσέχωφ. Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή, 1981.  

[Μυθιστορηµατική βιογραφία του Άντον Τσέχωφ µε εκτενή αναφορά στο έργο του] 

Διαµαντής Αξιώτης, Το ελάχιστον της ζωής του. Αθήνα: Κέδρος, 1999. 

[Μυθιστορηµατική βιογραφία του Μεχµέτ Αλή Πασά, ιδρυτή της οµώνυµης 

αιγυπτιακής δυναστείας και πατέρα του Ιµπραήµ της Ελληνικής Επανάστασης] 

Βασίλης Βασιλικός, Γλαύκος Θρασάκης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 2008 [1977]. 

[Βιογραφία του επινοηµένου συγγραφέα Γλαύκου Θρασάκη] 

Ρέα Γαλανάκη, Ελένη ή ο Κανένας. Αθήνα: Καστανιώτης, 2004 [1998]. 

[Μυθιστορηµατική βιογραφία της ελληνίδας ζωγράφου του 19ου αιώνα, Ελένης 

Μπούκουρα-Αλταµούρα] 

Κωστής Γκιµοσούλης, Βρέχει φως. Αθήνα: Κέδρος, 2002. 

[Μυθιστορηµατική βιογραφία της Μαρίας Πολυδούρη] 
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Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Τρυφερός Σύντροφος. Αθήνα: Άγρα, 2011.  

[Μυθιστόρηµα µε θέµα τη ζωή του διανοούµενου σοσιαλιστή Γεωργίου Σκληρού] 

Μιχαήλ Περάνθης, Ο κοσµοκαλόγερος: Μυθιστορηµατική βιογραφία του Αλέξανδρου 

Παπαδιαµάντη. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2010 [1948]. 

[Μυθιστορηµατική βιογραφία του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη] 

Μισέλ Φάις, Το µέλι και η στάχτη του θεού. Αθήνα: Πατάκης, 2002. 

[Μεταµοντέρνας γραφής µυθιστορηµατική βιογραφία του ζωγράφου και αισθητικού 

Τζούλιο Καΐµη] 

Μισέλ Φάις, Ελληνική Αϋπνία. Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 

[Μεταµοντέρνας γραφής µυθιστορηµατική βιογραφία του Γεωργίου Βιζυηνού] 

Φίλιππος Φιλίππου, Οι τελευταίες ηµέρες του Κωνσταντίνου Καβάφη. Αθήνα: 

Πατάκης, 2003. 

[Μυθιστορηµατική βιογραφία του Κωνσταντίνου Καβάφη που επικεντρώνεται στην 

εξιστόρηση των τελευταίων ηµερών της ζωής του] 

(Επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές ελληνικές µυθιστορηµατικές βιογραφίες µοντέρνας 

και µεταµοντέρνας γραφής. Από τις παλαιότερες καταβλήθηκε προσπάθεια να 

επιλεγούν αυτές που θα ήταν πιο εύκολο να βρεθούν στις βιβλιοθήκες ή στα 

βιβλιοπωλεία. Τα βιογραφούµενα πρόσωπα στα περισσότερα κείµενα είναι 

λογοτέχνες ή γενικότερα καλλιτέχνες, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια να περιληφθούν 

και βιογραφικά κείµενα γύρω από προσωπικότητες της ιστορίας, προκειµένου να 

διαβαστούν από τους µαθητές που θα εκδηλώσουν αντίστοιχο ενδιαφέρον.) 

3) Εκπαιδευτικό υλικό  

Για πληροφορίες σχετικά µε τις µυθιστορηµατικές βιογραφίες, τους βιογράφους και 

τα βιογραφούµενα πρόσωπα (εφόσον πρόκειται για λογοτέχνες) µπορούν να 

αξιοποιηθούν η βάση δεδοµένων κυκλοφορούντων βιβλίων Βιβλιονέτ και το αρχείο 

συγγραφέων του ΕΚΕΒΙ. Επίσης, για εναλλακτικές βιογραφήσεις και πληροφορίες 
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για τα βιογραφούµενα πρόσωπα µπορεί κατά περίπτωση να αξιοποιηθεί το αρχείο της 

ΕΡΤ και η ιστοσελίδα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Τέλος, κείµενα των 

βιογραφούµενων λογοτεχνών µπορούν να αντληθούν από το ανθολόγιο λογοτεχνίας 

του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού, από τη Βιβλιοθήκη λογοτεχνικών και 

κριτικών κειµένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, καθώς και από τη συλλογή 

κειµένων του Π.Ο.Θ.Ε.Γ. 

Μεθόδευση της διδασκαλίας 

Κατά την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η 

ενεργός συµµετοχή των µαθητών η οποία θα τροφοδοτηθεί από την περιέργειά τους 

για την ζωή των προσώπων που βιογραφούνται στα µυθιστορήµατα. Ταυτόχρονα θα 

πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να διατυπωθούν µέσα στην τάξη µε αφορµή την 

ανάγνωση και τις εργασίες των µαθητών βασικά ερωτήµατα γύρω από το είδος της 

µυθιστορηµατικής βιογραφίας, τη σχέση του µε το µυθιστόρηµα, αλλά και την 

ιστορική έρευνα και γραφή. 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να αφήσει στους µαθητές την πρωτοβουλία να επιλέξουν τα κείµενα που θα 

διαβάσουν, αλλά και το είδος των κειµένων που οι ίδιοι θα συνθέσουν. Ωστόσο, ο 

ρόλος του είναι σηµαντικός στο να κατευθυνθούν οι µαθητές στη διατύπωση 

ερωτηµάτων που αφορούν το είδος της µυθιστορηµατικής βιογραφίας και να 

αποφευχθεί η αβασάνιστη ανάγνωση των κειµένων. 

Για το σκοπό αυτό, τα κείµενα που θα παραχθούν στη δεύτερη φάση του 

σεναρίου από τους µαθητές πρέπει να εµπεριέχουν την προβληµατική για τη 

δυνατότητα της λογοτεχνικής γραφής να αναπαραστήσει την πραγµατικότητα και την 

πολλαπλότητα του ανθρώπινου βίου. 

Στην πρώτη και την τρίτη φάση επιδιώκεται οι µαθητές να αναλάβουν τον ρόλο 

του βιογράφου. Στην πρώτη φάση αναµένεται να λειτουργήσουν αυθόρµητα και σε 

αντιστοιχία µε τις προϋπάρχουσες παραστάσεις και παραδοχές τους για το πώς 
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βιογραφείται ένας άνθρωπος. Αντίθετα, η ανάγνωση των λογοτεχνικών κειµένων που 

µεσολαβεί ανάµεσα στην πρώτη και την τρίτη φάση αναµένεται να οδηγήσει τους 

µαθητές στην αυτοπαρατήρηση και την συνειδητοποίηση των αρχών που διέπουν και 

τη δική τους βιογράφηση.  

Αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του σεναρίου 

Α΄ φάση: Πριν από την ανάγνωση  

(6 διδακτικές ώρες)  

1η-3η διδακτική ώρα  

Οι µαθητές χωρίζονται σε µικρές οµάδες των δύο ή τριών ατόµων. Επιλέγουν µε 

βάση τα ενδιαφέροντα και την περιέργειά τους ένα πρόσωπο –διάσηµο ή µη– µε τον 

βίο του οποίου θα ασχοληθούν. Συλλέγουν υλικό για το πρόσωπο αυτό από διαθέσιµα 

στο σχολείο ή το σπίτι έντυπα, από το διαδίκτυο ή από πρωτογενείς πηγές, αν αυτό 

είναι εφικτό. 

Κάθε οµάδα επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανώσει και θα παρουσιάσει το 

υλικό που συνέλεξε. Η παρουσίαση του υλικού µπορεί να γίνει: 

• µε χρήση λογισµικού παρουσίασης 

• µε τη µορφή υπερκειµένου, προκειµένου να δηµοσιευθεί στη Wikipedia 

• µε τη µορφή ενός σύντοµου βίντεο. 

Οι µαθητές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι κάθε παρουσίαση, όποια µορφή και αν 

λάβει, δεν θα διαρκεί περισσότερο από 6΄. 

4η-6η διδακτική ώρα 

Παρουσιάζεται από τις οµάδες το υλικό στην ολοµέλεια της τάξης. Μετά από κάθε 

παρουσίαση οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός διατυπώνουν ερωτήµατα στην οµάδα 

που παρουσίασε και συζητούν. Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τη συζήτηση, ώστε να 

θιχτούν στην ολοµέλεια τα παρακάτω θέµατα: 

• Πώς επέλεξε κάθε οµάδα το πρόσωπο µε το οποίο ασχολήθηκε; 
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• Ποια προβλήµατα αντιµετώπισε στην αναζήτηση υλικού για τον βίο του και 

πώς τα επέλυσε; 

• Τι είδους υλικό εντόπισε και πώς επέλεξε τις πηγές που θα αξιοποιούσε; 

• Ποια µέσα επέλεξε για να παρουσιάσει το υλικό της και γιατί; 

• Τα µέσα παρουσίασης του υλικού τους επηρέασαν την εικόνα που σχηµάτισε 

η τάξη για το βιογραφούµενο πρόσωπο; 

• Ποια εικόνα του προσώπου επιδιώχτηκε να σχηµατίσει η τάξη; Πέτυχε η 

οµάδα τον σκοπό της; 

Επισήµανση: Ο εκπαιδευτικός δεν ασκεί έλεγχο στις χρησιµοποιούµενες από τους 

µαθητές διαδικτυακές ή άλλες πηγές. Αναµένεται ότι κατά τη συζήτηση στο τέλος της 

φάσης θα προκύψουν προβληµατισµοί για την αξιοπιστία των βιογραφικών πηγών 

και την δυνατότητα του ερευνητή-βιογράφου να αποδώσει ένα αρραγές και ενιαίο 

πρόσωπο του βιογραφούµενου από τις αντιφατικές εκδοχές του που παραδίδονται. Το 

πρόβληµα αναδεικνύεται ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, λόγω της πληθώρας και της 

αµφισβητήσιµης κάποιες φορές αξιοπιστίας του υλικού που καθιστά περισσότερο 

παρά ποτέ απαραίτητη την κριτική επιλογή των πηγών που θα αξιοποιηθούν. Ο 

στόχος είναι οι µαθητές να οδηγηθούν µέσα από την πρακτική της αναζήτησης στους 

παραπάνω προβληµατισµούς. 

Β΄ Φάση: Ανάγνωση  

(14 διδακτικές ώρες)  

7η διδακτική ώρα 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και καλούνται να επιλέξουν το κείµενο µε το οποίο 

θα ασχοληθούν. Ο εκπαιδευτικός ενηµερώνει την ολοµέλεια της τάξης για τα 

υποψήφια προς ανάγνωση βιβλία και ενθαρρύνει τους µαθητές να αναζητήσουν 

πληροφορίες για τους συγγραφείς των βιβλίων και τα βιογραφούµενα πρόσωπα. Για 

τον σκοπό αυτό αξιοποιείται η βάση δεδοµένων κυκλοφορούντων βιβλίων 

(Βιβλιονέτ), το Αρχείο Συγγραφέων του ΕΚΕΒΙ, καθώς και η ελεύθερη αναζήτηση 
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στο διαδίκτυο. Οι οµάδες µε βάση τα αποτελέσµατα της αναζήτησής τους επιλέγουν 

τελικά το κείµενο µε το οποίο θα ασχοληθούν.  

8η- 20ή ώρα 

Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες. Οι δραστηριότητες των οµάδων στρέφονται προς 

τρεις βασικούς πόλους: 

• Βιογράφος 

• Βιογραφούµενος 

• Μυθιστορηµατική αναπαράσταση βίου / Μυθοπλασία και πραγµατικότητα 

Κάθε οµάδα ανεξάρτητα από το κείµενο που έχει επιλέξει στρέφει το ενδιαφέρον της 

στους παρακάτω άξονες:  

• Ποια είναι η σχέση του βιογράφου µε τον βιογραφούµενο και ποια είναι τα 

κίνητρα της βιογράφησης; 

• Ποια περίοδος της ζωής του βιογραφούµενου επιλέγεται να θεµατοποιηθεί και 

γιατί; 

• Ποια γεγονότα της ζωής του βιογραφούµενου βρίσκονται στο επίκεντρο της 

βιογραφίας; 

• Ποια χαρακτηριστικά του βιογραφούµενου τονίζονται ιδιαίτερα από τον 

βιογράφο; 

• Με ποιους τρόπους παρουσιάζει ο βιογράφος τις σκέψεις και τα 

συναισθήµατα του βιογραφούµενου; 

Οι µαθητές στο πλαίσιο των οµάδων θα συνθέσουν κλιµακούµενης δυσκολίας 

εργασίες που θα αφορούν τα παραπάνω θέµατα και θα εστιάζουν στα συγκεκριµένα 

πρόσωπα και στα χαρακτηριστικά του µυθιστορήµατος που θα διαβάσουν. Οι 

εργασίες µπορούν να λάβουν τη µορφή: 

• κειµένου λογοτεχνικού ή πληροφοριακού ύφους που συντάσσεται στον 

επεξεργαστή κειµένου 

• υπερκειµένου στο οποίο τοποθετούνται υπερδεσµοί προς πολυµεσικό υλικό 



 
 

	  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων 

MIS: 296579 – Π.3.1.4: Ολοκληρωµένα παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων  
Β΄ Λυκείου «Μυθιστορηµατική βιογραφία» 

Σελίδα 15 από 22 
	  

• αρχείου παρουσίασης 

• ψηφιακής ιστορίας 

• εννοιολογικού χάρτη 

• ψηφιακού χάρτη κατασκευασµένου µε τη βοήθεια του Google Earth. 

Για την παρουσίαση των εργασιών αυτών θα αξιοποιηθούν στην ολοµέλεια της 

τάξης 4 ώρες. Είναι χρήσιµο τα αρχεία των παρουσιάσεων να αναρτηθούν στο 

διαδίκτυο σε ιστολόγιο που θα δηµιουργηθεί για την υποστήριξη του µαθήµατος, 

ώστε να µπορούν οι µαθητές της ίδιας οµάδας να συνεργάζονται και οι µαθητές των 

υπολοίπων οµάδων να τα σχολιάζουν. 

Δραστηριότητες ανά οµάδα  

1η οµάδα 

Κείµενο: Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Περισσότερη ελευθερία: ο Τσέχωφ. 

Δραστηριότητες:   

• Οι µαθητές αντλούν πληροφορίες για τον Μήτσο Αλεξανδρόπουλο από τη 

βάση Βιβλιονέτ και από το αρχείο συγγραφέων του ΕΚΕΒΙ και διαβάζουν τη 

συνέντευξη του βιογράφου στην Ελευθεροτυπία (2-11-2007). Προκειµένου να 

ενηµερωθούν για το έργο του Τσέχωφ, παρακολουθούν το ντοκιµαντέρ της 

Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Στιγµές από την ιστορία του θεάτρου - Επεισόδιο 

1ο: Τσέχωφ (2009). 

• Με αφετηρία τα στοιχεία που συνέλεξαν συζητούν και προσπαθούν να 

προσδιορίσουν τη σχέση του βιογράφου µε τον βιογραφούµενο. Απεικονίζουν 

τη σχέση αυτή σε έναν εννοιολογικό χάρτη. 

• Συζητούν την επιλογή του τίτλου της βιογραφίας και ανθολογούν 

αποσπάσµατα από τη βιογραφία του Τσέχωφ, προκειµένου να τον 

ερµηνεύσουν. Το ανθολόγιο αναρτάται στο ιστολόγιο του µαθήµατος. 

• Αναλαµβάνουν οι ίδιοι τον ρόλο του βιογράφου του Τσέχωφ. Ατοµικά ή σε 

ζευγάρια, συνθέτουν ένα δικό τους κείµενο για κάποια φάση της ζωής του 
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Τσέχωφ στο οποίο τοποθετούν υπερδεσµούς προς τις πηγές που αξιοποίησαν 

(επιστολές, αποσπάσµατα από το έργο του Τσέχωφ, φωτογραφικό υλικό 

κλπ.). Τα κείµενα αναρτώνται στο ιστολόγιο του µαθήµατος, διαβάζονται και 

σχολιάζονται στην ολοµέλεια οι επιλογές των συγγραφέων τους. 

2η οµάδα 

Κείµενο: Κωστής Γκιµοσούλης, Βρέχει φως. 

Δραστηριότητες:   

• Κατά την ανάγνωση του µυθιστορήµατος οι µαθητές προσπαθούν να 

εντοπίσουν της πηγές του βιογράφου και να τις καταγράψουν (επιστολές, 

ηµερολόγιο, ποίηση κλπ.) 

• Παράλληλα µε την ανάγνωση του µυθιστορήµατος, οι µαθητές συλλέγουν 

υλικό και πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της Μαρίας Πολυδούρη. Πηγές 

µπορούν να αποτελέσουν το σχετικό µε τη ζωή της ποιήτρια επεισόδιο της 

σειράς ντοκιµαντέρ της ΕΡΤ, Εποχές και Συγγραφείς, καθώς και το Αρχείο 

ελλήνων λογοτεχνών του ΕΚΕΒΙ.  

• Χρησιµοποιούν το υλικό που συνέλεξαν στα πρώτα δύο βήµατα, για να 

µεταγράψουν ένα απόσπασµα της βιογραφίας σε υπερκείµενο, όπου οι 

υπερδεσµοί οδηγούν σε φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες για τη ζωή της 

ποιήτριας που έχουν εντοπίσει.  

• Εντοπίζουν τα ποιητικά κείµενα της Μ. Πολυδούρη και του Κ. Καρυωτάκη 

που αξιοποιούνται στη βιογραφία στο Ανθολόγιο Λογοτεχνίας του 

Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού και στη Βιβλιοθήκη λογοτεχνικών και 

κριτικών κειµένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα. 

• Ετοιµάζουν µια ανθολογία ποιηµάτων των δύο ποιητών την οποία 

δηµοσιεύουν στο ιστολόγιο του µαθήµατος. Αν υπάρχει πρόσβαση στο 

ποιητικό έργο του Κ. Γκιµοσούλη, η ανθολογία εµπλουτίζεται µε ποιήµατα 

του βιογράφου. 
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• Αξιοποιούν το υλικό που συνέλεξαν στις προηγούµενες δραστηριότητες και 

δηµιουργούν µια ψηφιακή αφήγηση για τη ζωή της Πολυδούρη η οποία 

εκφράζει την εντύπωση που σχηµάτισαν για το βιογραφούµενο πρόσωπο από 

την ανάγνωση της βιογραφίας, αλλά και από την έρευνα που 

πραγµατοποίησαν. 

3η οµάδα 

Κείµενα: Μισέλ Φάις, Το µέλι και η στάχτη του θεού 

 Μισέλ Φάις, Δοκίµιο για τον Τζούλιο Καΐµη.  

Δραστηριότητες:   

• Οι µαθητές, παράλληλα µε την ανάγνωση του µυθιστορήµατος, διαβάζουν το 

Δοκίµιο του Φάις για τον Καΐµη. 

• Δηµοσιεύουν στο ιστολόγιο του µαθήµατος σε παράλληλη ανθολόγηση 

αποσπάσµατα από το µυθιστόρηµα και από το Δοκίµιο που αναφέρονται στα 

ίδια βιογραφικά στοιχεία ή περιστατικά, προκειµένου να καταδείξουν τους 

διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους ο δοκιµιακός και ο λογοτεχνικός 

λόγος καταγράφουν τον βίο ενός ανθρώπου. 

• Κατά την ανάγνωση της βιογραφίας οι µαθητές ταξινοµούν τις διαφορετικές 

πηγές του βιογράφου (πρόσωπα, κείµενα κλπ.).  

• Συνθέτουν έναν πίνακα όπου καταγράφουν τις πηγές του βιογράφου και 

σηµειώνουν τις σελίδες όπου εµφανίζονται. 

• Όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση, ο κάθε µαθητής επιλέγει µια πηγή και 

υιοθετεί την οπτική γωνία της. Η οµάδα διοργανώνει συζήτηση στην οποία οι 

µαθητές υποδύονται τα διαφορετικά πρόσωπα-µάρτυρες της ζωής του 

βιογραφούµενου, καταθέτουν την άποψή τους και συζητούν για αυτόν.  

• Ένας από τους µαθητές της οµάδας καταγράφει τη συζήτηση σε βίντεο. Η 

οµάδα επεξεργάζεται το οπτικοακουστικό υλικό και το παρουσιάζει στην 

ολοµέλεια της τάξης. 
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4η οµάδα 

Κείµενο: Ρέα Γαλανάκη, Ελένη ή ο Κανένας. 

Δραστηριότητες:  

• Οι µαθητές διαβάζουν την οµιλία της Ρέας Γαλανάκη για την Ελένη 

Αλταµούρα που παρατίθεται στη β΄ έκδοση του µυθιστορήµατος. 

• Πραγµατοποιούν έρευνα στο διαδίκτυο και εντοπίζουν βιογραφικά στοιχεία 

της Ελένης Αλταµούρα από άλλες πηγές. 

• Συνθέτουν στον επεξεργαστή κειµένου ένα χρονολόγιο της ζωής της 

βιογραφούµενης και, καθώς προχωρά η ανάγνωση του µυθιστορήµατος, 

σηµειώνουν σε αυτό τα γεγονότα στα οποία επικεντρώνεται η αφήγηση. 

• Προσδίδουν στο χρονολόγιο διαδραστική µορφή τοποθετώντας υπερδεσµούς 

προς αποσπάσµατα του µυθιστορήµατος που αφορούν τα βασικότερα σηµεία 

του βίου της βιογραφούµενης. 

• Έχοντας ως αφετηρία το χρονολόγιο µε τα ανθολογηµένα αποσπάσµατα, 

συζητούν οµαδικά τις αφηγηµατικές επιλογές της µυθιστοριογράφου: Πότε 

χρησιµοποιεί τριτοπρόσωπη και πότε πρωτοπρόσωπη αφήγηση; Πώς 

διαφοροποιείται η πρωτοπρόσωπη αφήγηση στα τµήµατα µε ορθογράµµατη 

γραφή σε σχέση µε εκείνα που βρίσκονται σε πλαγιογράµµατη. 

• Σε ζευγάρια ή ατοµικές εργασίες συνθέτουν παρουσιάσεις ή µικρές ψηφιακές 

ιστορίες για το πρόσωπο της Ελένης Αλταµούρα µε βάση τα διαφορετικά 

ονόµατα µε τα οποία συναντάται στην αφήγηση: Χρυσίνη, Μπούκουρα, 

Κανένας, Αλταµούρα. 

5η οµάδα 

Κείµενο: Διαµαντής Αξιώτης, Το ελάχιστον της ζωής του. 

Δραστηριότητες:  

• Οι µαθητές κατά την ανάγνωση αναζητούν πληροφορίες και φωτογραφικό 

υλικό για το βιογραφούµενο πρόσωπο από διαδικτυακές και έντυπες πηγές. 
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Με βάση τα στοιχεία αυτά και όσα τους παρέχει το µυθιστόρηµα συγγράφουν 

µια «επίσηµη» βιογραφία του Μωχάµετ, προκειµένου να δηµοσιευθεί στη 

Wikipedia. 

• Ταυτόχρονα κατασκευάζουν υπό µορφή εννοιολογικού χάρτη το διάγραµµα 

της ζωής του Μωχάµετ, όπως αυτή διαγράφεται στο βιβλίο, τοποθετώντας 

διακλαδώσεις όπου η αφήγηση περιλαµβάνει εναλλακτικές εκδοχές για τη 

ζωή του βιογραφούµενου προσώπου. 

• Στη συνέχεια, αξιοποιώντας το διάγραµµα, κάθε µαθητής συγγράφει τη ζωή 

του Μωχάµετ πραγµατοποιώντας επιλογές όπου η µυθιστορηµατική 

βιογραφία παραθέτει εκδοχές. 

• Οι διαφορετικές εκδοχές της ζωής του Μωχάµετ παρουσιάζονται στην 

ολοµέλεια της τάξης, συγκρίνονται και σχολιάζονται από τους µαθητές των 

υπολοίπων οµάδων. 

6η οµάδα 

Κείµενο: Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Τρυφερός Σύντροφος. 

Δραστηριότητες:  

• Μελετούν την υπερκειµενική µορφή της µελέτης της Ρένας Σταυρίδη 

Πατρικίου για το γλωσσικό ζήτηµα που δηµοσιεύεται στην Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα και τα παραθέµατα του Γεώργιου Σκληρού από τη σελίδα 

του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισµού. 

• Συνθέτουν ένα υπερκείµενο για τη συµµετοχή του στο γλωσσικό ζήτηµα και 

τις ιδέες του. 

• Διαβάζουν το κεφάλαιο 2 του δεύτερου βιβλίου, καθώς και το σηµείωµα της 

συγγραφέως στο τέλος του βιβλίου και συζητούν για τη χρήση των πλάγιων 

στοιχείων. 

• Ανασυνθέτουν στον επεξεργαστή κειµένου την επιστολή του Σκληρού στον 

Γεώργιο Πολίτη χρησιµοποιώντας αποσπάσµατα από το ίδιο κεφάλαιο. 
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• Καταγράφουν τις µετακινήσεις τόσο του βιογραφούµενου όσο και της 

αφηγήτριας-βιογράφου στο Google Earth και κατασκευάζουν έναν χάρτη που 

τις απεικονίζει. Εµπλουτίζουν τον χάρτη µε φωτογραφικό υλικό και 

αποσπάσµατα από το βιβλίο, προκειµένου να καταδείξουν πώς συνδέεται η 

αφηγήτρια-βιογράφος µε τον βιογραφούµενο. Ο χάρτης παρουσιάζεται στην 

ολοµέλεια της τάξης. 

Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση  

 (4 διδακτικές ώρες) 

Οι µαθητές επιστρέφουν στο πρόσωπο που επέλεξαν να ερευνήσουν στην πρώτη 

φάση ή, εναλλακτικά, επιλέγουν ένα άλλο πρόσωπο για να βιογραφήσουν. 

Εργάζονται σε µικρές οµάδες της ίδιας σύνθεσης µε την πρώτη φάση. 

Δραστηριότητες: 

• Αν κρίνουν ότι το υλικό που συνέλεξαν στην πρώτη φάση δεν είναι επαρκές, 

συλλέγουν πρόσθετο υλικό για τον βιογραφούµενο. 

• Μελετούν την παρουσίαση που συνέθεσαν για την πρώτη φάση και συζητούν 

τις αλλαγές που προτίθενται να επιφέρουν. 

• Αν κρίνουν ότι η µορφή παρουσίασης δεν τους ικανοποιεί, επιλέγουν έναν 

άλλο τρόπο παρουσίασης σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό. 

• Συζητούν και οργανώνουν τη διάταξη του βιογραφικού υλικού και τη χρήση 

των βιογραφικών τους πηγών. 

• Παρουσιάζουν στην ολοµέλεια της τάξης τις δύο διαφορετικές βιογραφίες που 

συνέθεσαν για το πρόσωπο που επέλεξαν στην πρώτη και στην τελευταία 

φάση εξηγώντας τις διαφορετικές επιλογές τους.  

Οι βιογραφίες αυτής της φάσης µπορούν να λάβουν τη µορφή: 

• κειµένου σε λογοτεχνικό ύφος 

• ψηφιακής ιστορίας 
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• παρουσίασης µε ειδικό λογισµικό  

Οι εργασίες των µαθητών αναρτώνται στο ιστολόγιο του µαθήµατος όπου παρέχεται 

η δυνατότητα σχολιασµού τους από τους υπόλοιπους µαθητές και τον εκπαιδευτικό. 

Αξιολόγηση 

Οι µαθητές αξιολογούνται τόσο για τις ατοµικές εργασίες τους όσο και για τη 

συµµετοχή τους στις οµαδικές εργασίες. Αξιολογούνται για τον προφορικό και 

γραπτό τους λόγο, για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο µάθηµα και για τη 

συµβολή τους στη δουλειά της οµάδας τους. 

Συγκεκριµένα, αξιολογούµε την ικανότητα των µαθητών: 

• Να εντοπίζουν στα κείµενα τις πιθανές πηγές του βιογράφου και να 

σχολιάζουν τη διαχείρισή τους. 

• Να σχολιάζουν την εικόνα του βιογραφούµενου που αποδίδει ο βιογράφος και 

να επισηµαίνουν τα βασικά στοιχεία που τη συνθέτουν. 

• Να εντοπίζουν τα περιστατικά της ζωής του βιογραφούµενου στα οποία ο 

βιογράφος αποδίδει έµφαση και να σχολιάζουν τη διαχείρισή τους κατά την 

αφήγηση. 

• Να διατυπώνουν και να υποστηρίζουν υποθέσεις για τη σχέση 

βιογραφούµενου και βιογράφου αντλώντας στοιχεία από τα κείµενα. 

• Να αφηγούνται βίους αξιοποιώντας τον λογοτεχνικό λόγο και την τεχνολογία. 

Φύλλα Εργασίας 

Φύλλα εργασίας δεν παρατίθενται καθώς το σενάριο προϋποθέτει ελευθερία 

κινήσεων, όσο το δυνατόν µικρότερη δέσµευση, ενώ παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς 

να φτιάξουν δικές τους δραστηριότητες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τις 

δυνατότητες της τάξης, και να αγνοήσουν από τις υπάρχουσες όσες θεωρούν ότι για 

κάποιο λόγο δεν τους εξυπηρετούν.  
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Άλλες εκδοχές - Κριτική 

— 
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*Τα κείµενα ακολουθούν τη νέα σχολική Γραµµατική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, 

Γ΄ Γυµνασίου (Σ. Χατζησαββίδης σε συνεργασία µε Αθ. Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ 2007).  

**Για πρακτικούς λόγους, η χρήση του αρσενικού γραµµατικού γένους θεωρείται ότι 

συµπεριλαµβάνει και το θηλυκό. 

 


