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Εργαζόμενη Μνήμη
Σύνθετο σύστημα μνημονικής λειτουργίας
με ενεργητικό ρόλο, που είναι υπεύθυνο
για την βραχύχρονη συγκράτηση και
επεξεργασία της πληροφορίας.
Αποτελείται από:
● Φωνολογικό κύκλωμα (ΦΚ)- πρόσληψη,
προσωρινή συγκράτηση και επεξεργασία
πληροφοριών μέσω φωνολογικής
συγκράτησης και αρθρωτικής επανάληψης
● Οπτικο-χωρικό σημειωματάριοπρόσκαιρη συγκράτηση και επεξεργασία
οπτικών πληροφορίων.
● Κεντρικό σύστημα ελέγχου (ΚΣΕ)- έλεγχος
και διαχείριση πολλών γνωστικών
λειτουργιών (εφαρμογή στρατηγικών,
προσοχής, κ.α.) και διεργασιών ανώτερου
επιπέδου (εξαγωγή συμπερασμάτων, κ.α.)
– Τα άλλα υποσυστήματα υπόκεινται στο
ΚΣΕ – Σύνδεση με ΜΜ
● Διαχειριστής επεισοδίων-ενσωμάτωση
πληροφοριών και δημιουργία ενιαίων
μνημονικών αναπαραστάσεων (Baddeley &
Hitch, 1974;Baddeley, 2000; Baddeley &
Wilson, 2002)

● Ανάπτυξη γνωστικής ψυχολογίας →Προσέγγιση της συγγραφής ως
διαδικασία ταυτόχρονα ενεργών και συχνά επαναλαμβανόμενων
επιμέρους γνωστικών διεργασιών (Hayes&Flower, 1980)
● Αναγνώριση κεντρικού ρόλου της ΕΜ στην διαδικασία
συγγραφής- Συγγραφικό μοντέλο Hayes (1996; 2012)
● Ο Kellogg αξιοποιεί τη δομή ΕΜ του Baddeley και τις επιμέρους
γνωστικές λειτουργίες παραγωγής γραπτού λόγου του μοντέλου
διαδικασίας των Hayes και Flower (1980), και παρουσιάζει τον τρόπο
με τον οποίο οι συγγραφικές διαδικασίες σχεδιασμού, μεταφοράς
και αναθεώρησης συσχετίζονται με συγκεκριμένα τμήματα της ΕΜ,
( Kellogg, 1996).

Η εφαρμογή του μοντέλου ΕΜ στη διαδικασία συγγραφής κειμένων
Kellogg 1996
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Εφαρμογή μοντέλου ΕΜ στη
διαδικασία συγγραφής κατά τον
Kellogg
● ΦΚ - Μεταφορά ιδεών σε γλωσσικό
γραπτό κώδικα – Διατήρηση
γλωσσικών αναπαραστάσεων σε
ενεργή κατάσταση ώστε να υποστούν
επεξεργασία – Υποστήριξη
διαδικασιών σταδίου διαμόρφωσης και
αναθεώρησης
● Οπτικο-χωρικό σημειωματάριο –
Οπτικοποίηση ιδεών και οργάνωση
τους βάσει δομών της ΜΜ – Γενική
εικόνα γραπτού – Χρήση γραφικών,
εικόνων, κ.α. - Υποστήριξη
διαδικασιών σταδίου διαμόρφωσης και
αναθεώρησης
● ΚΣΕ - Παραγωγή ιδεών –
Αξιολόγηση υλικού – Εφαρμογή
στρατηγικών συγγραφής – Επεξεργασία
γλωσσικών αναπαραστάσεων Αναθεώρηση – Υποστήριξη
διαδικασιών σταδίου διαμόρφωσης,
εκτέλεσης και αναθεώρησης

Συμπεράσματα
Η πρόταση του Kellogg (1996) υπήρξε σημαντική για την ευρύτερη έρευνα, ακριβώς γιατί παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΜ υποστηρίζει την συγγραφή, ενώ συμβάδισε χρονικά και με
άλλες σημαντικές έρευνες που προσπαθούσαν να μελετήσουν τον αλληλοσυμπληρούμενο ρόλο διαφόρων γνωστικών δομών στην παραγωγή γραπτού λόγου.
● Berninger, Mizokawa, & Bragg, 1991; Berninger et al., 1994 – Αναγνώριση της συμβολής της ΕΜ στην συγγραφή – θεωρητικό πλαίσιο συγγραφής από παιδιά – Προσέγγιση αξιολόγησης
μαθητικών γραπτών
● Swanson & Berninger, 1996 – Η συνεισφορά της ΕΜ στη συγγραφή μοναδική και διαφορετική από άλλων γνωστικών δομών
● Berninger & Winn, 2006 - Not So Simple View of Writing
Αν κι έχουν υπάρξει ερευνητικές προσπάθειες (Mallahi, 2019; Tindle & Longstaff, 2015; Vasylets & Marin, 2020), η συνολική έρευνα για την σχέση ΕΜ και γραπτού λόγου παραμένει
περιορισμένη. Η συνέχιση της και η συλλογή πληρέστερων εκπαιδευτικών συμπερασμάτων, που αφορούν στην λειτουργία της ΕΜ και πιθανών δυσκολιών των μαθητών στην παραγωγή
γραπτού λόγου, μπορεί να εξυπηρετήσει την εφαρμογή πιο αποτελεσματικής προσέγγισης της διδασκαλίας της συγγραφής.
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