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Σκοποί		ενότητας	

•  Παρουσίαση	της	μνημονικής	διαδικασίας	ως	
γνωστική	διεργασία:	Περιγραφή	των	βασικών	
δομών	του	μνημονικού	συστήματος	και	της	
λειτουργίας	του.	



Περιεχόμενα	ενότητας	
•  Ορισμός	της	μνήμης	
•  Τα	στάδια	της	μνήμης	
•  Δομή	της	μνήμης	

– Αισθητηριακή	καταγραφή	
– Βραχύχρονη	μνήμη	
– Μακρόχρονη	μνήμη	

•  Συναισθηματικοί	παράγοντες	λήθης	
• Βελτίωση	της	μνήμης	



Τι	είναι	η	μνήμη;	
•  Ικανότητα	συγκράτησης	και	αναπαραγωγής	
πληροφοριών	που	λαμβάνουμε	από	τον	εξωτερικό	
κόσμο	

•  Συνδέεται	με:	
– Τη	ζωή	του	ανθρώπου		
– Τις	ανώτερες	γνωστικές	δραστηριότητες	

•  Κάθε	γνώση	και	δεξιότητα	βασίζεται	στην	ικανότητα	
μνημονικής	συγκράτησης	των	πληροφοριών	που	τη	
συνθέτουν.	

	



Τα	τρία	«Στάδια»	της	Μνήμης	
•  Κωδικοποίηση	

•  Τοποθέτηση	
στη	μνήμη	

•  Αποθήκευση	
•  Διατήρηση	
στη	μνήμη	

•  Ανάσυρση	

•  Ανάκτηση	
στη	μνήμη	

Η	μνήμη	απαιτεί	οι	πληροφορίες	που	έρχονται	από	
τον	 εξωτερικό	 κόσμο	 πρώτα	 να	 κωδικοποιούνται,	
μετά	να	αποθηκεύονται	και	τέλος	να	ανασύρονται.	
Αν	 κάποιο	 από	 αυτά	 τα	 στάδια	 της	 μνήμης	 δεν	
λειτουργήσει,	τότε	η	πληροφορία	ξεχνιέται.	
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Αισθητηριακή	Καταγραφή	
•  Το	σύστημα	που	συγκρατεί	πληροφορίες	κατά	την	
πρόσληψή	τους	και	έτσι	ξεκινά	η	επεξεργασία	τους	

•  Δεν	αναγνωρίζεται	πλήρως	η	ταυτότητα	των	
πληροφοριών	αλλά	μόνο	ορισμένα	χαρακτηριστικα	
τους,	π.χ.	μέγεθος,	χρώμα,	θέση	κ.ο.κ.		

•  Το	στάδιο	θα	μπορούσε	να	ονομαστεί:	
– Εικονική	μνήμη	για	πληροφορίες	οπτικής	φύσης	
– Ηχομνήμη	για	πληροφορίες	ακουστικής	φύσης	
– Απτική	μνήμη	για	πληροφορίες	αφής	



Χαρακτηριστικά	αισθητηριακής	
καταγραφής	

•  Μεγάλη	χωρική	ικανότητα	συγκράτησης:	
συγκράτηση	μεγάλου	αριθμού	πληροφοριών	

•  Μικρή	χρονική	διάρκεια	συγκράτησης:	συγκράτηση	
των	πληροφοριών	για	κλάσματα	του	δευτερολέπτου	



Βραχύχρονη	μνήμη	
Μνήμη	εργασίας	

•  Τα	κωδικοποιημένα	πληροφοριακά	στοιχεία	
συγκρατούνται	για	περισσότερο	χρόνο	ώστε	να	
συντελεστούν	οι	διεργασίες	για	την	αναγνώριση	της	
ταυτότητάς	τους.	

•  Mνήμη	εργασίας:	ενεργητική	διατήρηση	των	
πληροφοριών	στην	βραχύχρονη	μνήμη	

	
•  Μόνο	ορισμένες	πληροφορίες	μεταβιβάζονται	στη	
βραχύχρονη	μνήμη	από	την	αισθητηριακή	
καταγραφή,	γιατί	η	χωρητικότητά	της	είναι	
περιορισμένη.		



Χαρακτηριστικά	βραχύχρονης	
μνήμης	

•  Μικρή	χωρική	ικανότητα	συγκράτησης:	συγκράτηση	
κατά	μέσο	όρο	7	στοιχείων	πληροφορίας	με	
απόκλιση	2	στοιχείων.		

•  Μικρή	χρονική	διάρκεια	συγκράτησης:	συγκράτηση	
πληροφοριών	για	σύντομο	χρονικό	διάστημα	που	
συνήθως	δεν	ξεπερνά	τα	30	δευτερόλεπτα.		



Στάδια	βραχύχρονης	μνήμης	
1.  Κωδικοποίηση	

–  Φωνολογική	
–  Οπτική	

2.		Αποθήκευση	
–  Περιορισμένη	χωρητικότητα	(7±2)	
–  Εσωτερική	επανάληψη	
–  Ομαδοποίηση	–	Νοηματοδότηση	πληροφοριών	
–  Λήθη	

3. 	Ανάσυρση	



Βραχύχρονη	μνήμη	και	Σκέψη	
•  Επίλυση	μαθηματικών	προβλημάτων	

•  Γλωσσικές	διεργασίες	

•  Επίλυση	σύνθετων	προβλημάτων	γεωμετρικής	
αναλογίας	

•  Προσομοίωση	ηλεκτρονικού	υπολογιστή:	
– Όσο	μεγαλύτερη	η	μνήμη	εργασίας	τόσο	
καλύτερη	η	απόδοση	



Μακρόχρονη	μνήμη	
•  Αν	οι	πληροφορίες	που	προσελήφθηκαν	
συγκρατούνται	για	χρόνο	περισσότερο	από	μερικά	
δευτερόλεπτα	τότε	μεταβιβάζονται	στη	μακρόχρονη	
μνήμη,	όπου	μπορούν	να	παραμείνουν	για	
απεριόριστο	χρονικό	διάστημα.		

•  Τύποι	μακρόχρονης	μνήμης:	
– Μνήμη	γεγονότων-επεισοδιακή		
– Σημασιολογική	μνήμη	
– Διαδικαστική	μνήμη	



Χαρακτηριστικά	μακρόχρονης	
μνήμης	

•  Απεριόριστη	δυνατότητα	ποσοτικής	συγκράτησης	
πληροφοριών	

•  Απεριόριστη	δυνατότητα	χρονικής	συγκράτησης	
πληροφοριών	

– Η	απώλεια	πληροφοριών	συνήθως	αποδίδεται	
στην	απόσβεση	τους	με	την	πάροδο	του	χρόνου	ή	
στη	παρεμβολή	άλλων	πληροφοριών.		



Στάδια	Μακρόχρονης	μνήμης	
1.  Κωδικοποίηση	

•  Κωδικοποίηση	νοήματος	
•  Προσθήκη	συνδέσεων	με	νόημα	
	

2. 	Αποθήκευση	
•  Εγκεφαλική	έδρα	μνήμης:	ιππόκαμπος	(για	

εμπέδωση)	&	εγκεφαλικός	φλοιός	(για	μόνιμη	
αποθήκευση)	

	
3. 	Ανάσυρση	

•  Λήθη	
•  Αποτυχημένη	ανάσυρση	
•  Παρεμβολή	(αναδρομική	–	προδρομική)	

	



Αναγνώριση	έναντι	Ανάκλησης	
•  Η	αναγνώριση	είναι	μια	γνωστική	λειτουργία	
ευκολότερη	από	την	ανάκληση	

•  Κατά	την	αναγνώριση,	η	παρουσίαση	του	
πληροφοριακού	ερεθίσματος	βοηθά	σε	ανίχνευση	
προσδιορισμό	και	αναγνώριση	της	πληροφορίας	
που	είχε	κωδικοποιηθεί	και	συγκρατηθεί	στη	μνήμη.	

•  Κατά	την	ανάκληση,	το	άτομο	πρέπει	να	μπορεί	
εύκολα	να	εντοπίζει	και	να	ανασύρει	τη	ζητούμενη	
πληροφορία	πράγμα	που	προϋποθέτει	καλά	
δομημένη	συγκράτηση.		
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Κωδικοποίηση	&	Ανάσυρση	

•  Η	επιτυχημένη	κωδικοποίηση	(που	θα	οδηγήσει	
στην	επιτυχημένη	ανάσυρση)	πληροφοριών	
εξαρτάται	από:	
– Επεξεργασία	πληροφοριών		
– Οργάνωση	πληροφοριών		
– Σχετικό	πλαίσιο	κωδικοποίησης	και	ανάσυρσης	
της	πληροφορίας	



Συναισθηματικοί	παράγοντες	λήθης	
•  Επανάληψη	(τάση	να	σκεπτόμαστε	περισσότερο	
συναισθηματικά	φορτισμένες	καταστάσεις)	

•  Ανάδρομη	ανάμνηση	
•  Παρεμβολή	ανάσυρσης	διαμέσου	του	άγχους	
•  Επιδράσεις	πλαισίου	
•  Απώθηση	



Βελτίωση	της	βραχύχρονης	μνήμης	
•  Βραχύχρονη	μνήμη	

– Ομαδοποίηση	
•  Μακρόχρονη	μνήμη	

– Απεικόνιση	και	κωδικοποίηση	
– Επεξεργασία	και	κωδικοποίηση	
– Πλαίσιο	και	ανάσυρση	
– Οργάνωση	
– Εξάσκηση	ανάσυρσης	
– PQRST	μέθοδος	(Preview	–	Queston	–	Read	–	
Self-recitaton	–	Test)	
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Χρηματοδότηση	
•  Το	παρόν	εκπαιδευτικό	υλικό	έχει	αναπτυχθεί	στo	πλαίσιo	του	

εκπαιδευτικού	έργου	του	διδάσκοντα.	

•  Το	έργο	«Ανοικτά	Ακαδημαϊκά	Μαθήματα	στο	Πανεπιστήμιο	Πατρών»	
έχει	χρηματοδοτήσει	μόνο	την	αναδιαμόρφωση	του	εκπαιδευτικού	
υλικού.		

•  Το	έργο	υλοποιείται	στο	πλαίσιο	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	
«Εκπαίδευση	και	Δια	Βίου	Μάθηση»	και	συγχρηματοδοτείται	από	την	
Ευρωπαϊκή	Ένωση	(Ευρωπαϊκό	Κοινωνικό	Ταμείο)	και	από	εθνικούς	
πόρους.	
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