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Θεωρητικό υπόβαθρο
Περίληψη
Η εργαζόμενη μνήμη είναι η μνήμη που αξιοποιούμε άμεσα για την υλοποίηση και εκτέ-
λεση ενεργειών. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρουσιάζουν συχνά ση-
μαντικά ελλείμματα στο επίπεδο της εργαζόμενης μνήμης, επηρεάζεται άμεσα η ακαδη-
μαϊκή και η κοινωνική προσαρμογή τους. Οι έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με μαθη-
σιακές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ δεν διαθέτουν συνείδηση για την τροποποίηση της συμπερι-
φοράς από το ίδιο το άτομο για την επίτευξη ενός στόχου. Η επιτυχημένη αυτορρυθμιζό-
μενη μάθηση, όπως αναφέρει η Παντελιάδου (2000), προϋποθέτει: α) τη γνώση του στό-
χου, του έργου και των δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν, β) την επαρκή μεταγνώση για την
 παρακολούθηση των μαθησιακών ενεργειών, γ) το κίνητρο για την επίτευξη του στόχου.
 Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τη σύγχρονη βιβλιογραφία σχεδιάσαμε ένα διδα-
κτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της εργαζόμενης μνήμης  με γνώμονα  την εκμάθηση στρα-
τηγικών αλλά και τη σωστή κάθε φορά επιλογή τους. Το διδακτικό πρόγραμμα βασίζεται
 στη διδακτική της σωστής χρήσης στρατηγικών, αλλά και τον συνδυασμό τους ανάλογα 
με την περίσταση και με βάση τις μεταγνωστικές δεξιότητες.

Εισαγωγή
H μνήμη διακρίνεται στα εξής μέρη: 
• Βραχύχρονη μνήμη: Σε αυτή πραγματοποιείται η επεξεργασία, ερμηνεία  των  αισθητη-
ριακών ερεθισμάτων σε κάποια μορφή αναπαράστασης που μπορεί να αποθηκευτεί. 
Από το περιβάλλον οδηγούνται στους αισθητηριακούς καταγραφείς οι διάφορες πληρο-
φορίες, οι ισχυροποιημένες πληροφορίες οδηγούνται στο πρώτο μέρος του μνημονικού
 μηχανισμού που είναι η βραχύχρονη μνήμη. Εκεί αποθηκεύονται για σύντομο χρονικό 
διάστημα και γίνονται οι πρώτες επεξεργασίες (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).
• Μακρόχρονη μνήμη: Το είδος αυτό της μνήμης αφορά την αποθήκευση που αναφέρε-
ται σε μέγεθος της μνήμης που είναι απαραίτητο για τη μόνιμη συσσώρευση των πληρο-
φοριών ως γνώσεων. Σε αυτό το μέρος της μνήμης αποθηκεύονται μόνιμα σε σημασιο-
λογικά νοητικά σχήματα,τα στοιχεία τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί. Αυτή η μνήμη έχει 
τη μεγαλύτερη διάρκεια  και σε αυτό το μέρος της μνήμης πραγματοποιείται η οργάνω-
ση των πληροφοριών σε οργανωτικές στρατηγικές (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).
• Εργαζόμενη μνήμη-μνήμη εργασίας:Αυτό το μέρος της μνήμης αναφέρεται στη διαδι-
κασία ανάκλησης μίας κωδικοποιημένης αναπαράστασης ενός ερεθίσματος από τη μνή-
μη και η επεξεργασία αυτής. Η μνήμη αυτή αφορά το εκτελεστικό κομμάτι του μνημονι-
κού μηχανισμού (Swanson, 1999).

      Ο όρος «εργαζόμενη μνήμη» (working memory) (WM) αρχικά προτάθηκε από τους 
Miller, Galanter & Pribram (1960) και, στη συνέχεια, υιοθετήθηκε από πολλούς θεωρη-
τικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Έγιναν προσπάθειες ολιστικής αντίληψης της 
έννοιας και κατηγοριοποίησης των διαστάσεών της, οι οποίες κυμαίνονταν από προσεγ-
γίσεις υπολογιστικού μοντέλου (computa�onal modeling) και μελέτες μάθησης στα ζώα,
 μέχρι και τη γνωστική ψυχολογία (Baddeley, 2001).   
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Ανάκληση εννοιών
1ο επίπεδο

Επισήμανση: Με το γράμμα οδηγό, καταγράφεις όσες περισσότερες λέξεις μπορείς.

                         Ο
__________________________
__________________________
__________________________

                         Μ
__________________________
__________________________
__________________________

                         Φ
__________________________
__________________________
__________________________
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Επισήμανση: Παρατηρείς και απαντάς στις ερωτήσεις.

1. Πόσα λουλούδια με τρία πέταλα υπάρχουν;
2. Πόσα μαύρα λουλούδια υπάρχουν;
3. Πόσα λουλούδια με 5 πέταλα υπάρχουν;
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είναι με

όπως είναι με
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Επισήμανση: Παρατήρησε το χρώμα κάθε συμβόλου και, στη συνέχεια, χρωμάτισε με 
το ίδιο χρώμα κάθε επιφάνεια που έχει το αντίστοιχο σύμβολο.

Επισήμανση: Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες και τα σύμβολα που τους δίνουμε.
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Αναλυτικοσυνθετική σκέψη
Ρολόι

Επισήμανση: Τι είναι;

Επισήμανση: Ζωγράφισε τα μέρη από τα οποία αποτελείται το αντικείμενο.

Επισήμανση: Από τι αποτελείται;

• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________
• _________________________
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Επισήμανση: Να βάλεις τα αντικείμενα στη σωστή θέση για σχηματισμό του αντικειμένου.

Επισήμανση: Βρες το αντικείμενο-στόχο.
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