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«ΚΑΤΙ ΕΙΧΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ… ΜΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑ!» 
 

 
 

 
 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ /ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Τις πιο πολλές φορές, κατά την 3η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα ατόμων 

με Αναπηρία- γίνονται στα σχολεία ενημερώσεις γύρω από την αναπηρία έχοντας 



κατά κύριο λόγο στο επίκεντρο την εικόνα ενός ορατά ανάπηρου ατόμου  π.χ. μη 

αρτιμελούς ή σε αναπηρικό αμαξίδιο, ή με το λευκό μπαστούνι ή ίσως με 

ακουστικά βοηθήματα ή να επικοινωνεί νοηματίζοντας κ.τ.λ.  

 

Αυτό κάνουμε κι εμείς εδώ και δεκαπέντε χρόνια στο δικό μας σχολείο 

κυρίως με την ευθύνη του Τμήματος ένταξης αλλά παράλληλα και των 

εκπαιδευτικών των τμημάτων! Το μήνυμα πάντα ήταν ξεκάθαρο: «ΟΛΟΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ»…   

 

Φέτος, με αφορμή την Π. Ημέρα αποφασίσαμε να διαφοροποιηθούμε κατά τι 

και έτσι υλοποιήθηκε από το Τ.Ε. πρόγραμμα για να τονιστούν ΔΥΟ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  

ικανότητες του ΜΥΑΛΟΥ μας:  η ΜΝΗΜΗ και η ΠΡΟΣΟΧΗ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ! 

 

Τα παιδιά της κάθε τάξης μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 

Τμήματος Ένταξης αφού ρωτήθηκαν αν είχαν κοιμηθεί καλά και αν είχαν πάρει 

πρωινό (τονίζοντας τα ως δύο πολύ βασικές προϋποθέσεις για τις λειτουργίες του 

εγκεφάλου), χαλάρωσαν και   

 έλαβαν θέσεις αφού πρώτα «φωτογράφισαν μέσα τους» εικόνες πίσω 

από την καρέκλα τους για να κάνουν ανάκληση με λεπτομέρειες,  από τη 

μακροπρόθεσμη μνήμη τους, προς το τέλος του προγράμματος. 

(ΟΠΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ) 

 άκουσαν προσεκτικά στον κύκλο τα ονόματα των συμμαθητών τους μα 

και τι αρέσει στον καθένα μέσα στο σχολείο, ώστε πάλι εκ περιτροπής να 

τα θυμηθούν μετά από τη μιάμιση  ώρα του προγράμματος  (ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ 

ΤΥΠΟΙ)  

 Έκαναν κινήσεις με το σώμα όποτε χρειάζονταν στο πρόγραμμα για την 

ενίσχυση της μνήμης τους (ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ) 

 

Στο πρώτο Μέρος  

Τα παιδιά από τις τάξεις Α1, Α2  και η Β είδαν μια σχετική ταινία κινουμένων 

σχεδίων:  «Ο κύριος  Ξ.» αλλά και άκουσαν την ιστορία από το βιβλίο της. Την 

ιστορία τη διηγήθηκε ξανά όλη η ομάδα ώστε να καταλάβει τη σειροθέτηση και τις 

αλληλουχίες με τη χρήση διαφόρων prompts, που είχαμε ετοιμάσει, όπως απτά 

αντικείμενα και εικόνες. 



Τους τονίστηκε έτσι η σημασία της οπτικοποίησης της αποτύπωσης σε Λίστα 

π.χ. για τα ψώνια αλλά και του προγράμματός τους  – όπως στο πρόγραμμα του 

σχολείου … 

 

Τα παιδιά από τις Γ1 και Γ2  τάξεις είδαν μια άλλη σύντομη, αλλά πιο 

σύνθετη και ρεαλιστική, ταινία με πρωταγωνιστή τον Billy, ένα παιδί με ΔΕΠΥ 

(ADHD) και επεσήμαναν στην συζήτηση που επακολούθησε τα στοιχεία εκείνα που 

έδειχναν την υπερκινητικότητα, την απροσεξία / διάσπαση (δε θυμάται να ..) και 

την παρορμητικότητά του. 

 

Η επόμενη ενότητα είχε στόχο την ενδοσκόπηση / αυτοπαρατήρηση και έτσι 

κλήθηκαν να απαντήσουν αν και τα ίδια (τα παιδιά μας) είχαν αναγνωρίσει κάτι 

από τον Billy ή από τον Κύριο Ξ. (ΞΕΧΑΣΙΑΡΗ) στον εαυτό τους -κι αν ναι πως το 

αντιμετωπίζουν. Τα πιο πολλά μιλώντας ειλικρινά στην ομάδα τους είπαν ότι 

κάποια χαρακτηριστικά τα είχαν και αυτά (κυρίως ότι ξεχνούν εργασίες και 

κουνιούνται ή πετάγονται συνεχώς). Όλοι μαζί, έπειτα προσπαθήσαμε να βρούμε 

συμβουλές πρακτικού τύπου για να βοηθήσουμε στην βελτίωση πέρα και πάνω 

από τις δυσκολίες  αυτές (έτσι συμβουλέψαμε τους  πρωταγωνιστές …& τους 

εαυτούς μας) ! 

 

Στο δεύτερο Μέρος  

Γνώρισαν το «Κουτί της Μνήμης» -και της Οργάνωσης- πιο ξεκάθαρα, διότι 

μια σειρά αληθινά συρτάρια τους παρουσιάστηκε και έδωσε οπτικά την αναλογία 

της ύπαρξης και λειτουργίας : Εργαζόμενης, Βραχυπρόθεσμης και 

Μακροπρόθεσμης Μνήμης …  

 

Στο Τρίτο Μέρος  

Όλοι έπαιξαν ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΕΙΚΟΝΕΣ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ / 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ  διάφορα παιχνίδια μνήμης όπως το «Στη Βαλίτσα μου 

έβαλα …» Αυτά μέσω του ΗΥ σε προβολή ppt… Έτσι, αναπτύχθηκαν σε κάθε τάξη 

οι ανάλογες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ της ΜΝΗΜΗΣ αλλά και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της 

καθημερινής μας ζωής… 

 

Τονίστηκαν και δείχθηκαν με παιγνιώδη τρόπο οι τεχνικές : 

 ΔΩΣΕ ΠΡΟΣΟΧΗ (αναγνώριση και ανάκληση)  



 ΚΑΝΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ  

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΡΩ ΣΟΥ 

 ΔΟΥΛΕΨΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

 ΚΑΝΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ  - ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΙΡΜΩΝ  

 ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΕΣ – ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 

 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ – ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ – ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ  ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ 

 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ 

 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

 

Φεύγοντας, ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ τι έκρυβε η καρέκλα μας και τι είπε ο 

διπλανός μας,  στην αρχή του προγράμματος!  

Οι  μαθητές όπως και οι εκπαιδευτικοί πήραν έντυπο υλικό για να 

μελετήσουν ή να ζωγραφίσουν στην τάξη ή στο σπίτι, με τους γονείς τους σχετικά 

με το ΘΕΜΑ : «Είχα κάτι να σου πω …  μα το ΞΕΧΑΣΑ!» 

 

Κλείνοντας να ΜΗΝ Ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε ΟΛΑ τα παιδιά και 

ΟΛΟΥΣ   τους Εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στο εργαστήριο. 

  

Ιδιαίτερη Μνεία  

 Στην κυρία Βίκυ Λειβαδάρου (εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας στο Λεόντειο 

Δημοτικό Πατησίων / μεταπτυχιακή φοιτήτρια ειδικής αγωγής) που έδωσε 

όλο της «το είναι» στο πλευρό μας, τους τελευταίους δυόμισι μήνες κατά 

τη πρακτική της στο Τμήμα Ένταξης  μα  &  στο εργαστήριο «ΜΝΗΜΗΣ»  

 Στο Διευθυντή του 63ου Δημοτικού κύριο Ιωάννη Μπακόπουλο, για την 

ευγενική παραχώρηση του  προτζέκτορα.  

 Στο Διευθυντή του σχολείου μας, κύριο Κλουκίνα Λεωνίδα, για όλα!  

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ…  

ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ !!! 

 

Κυριάκος Περβανάς (Τ.Ε.) 
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Φωτογραφικό  υλικό : Λερίκου Α. – Λειβαδάρου Β. - Κλουκίνας Λ.  


