
ПАМЋЕЊЕ

ЗАБОРАВЉАЊЕ



Памћење је сложен психички процес, којим се
означава општа функција оживљавања и
поновног проживљавања прошлог искуства са
мање више јасним увиђањем да је садашње
искуство оживљавање раније доживљеног. 
(Хрњица).

ПАМЋЕЊЕ



Памћење обухвата:

Задржавање или РЕТЕНЦИЈУ
Обнављање или РЕПРОДУКЦИЈУ
Препознавање или РЕКОГНИЦИЈУ



РЕТЕНЦИЈА (задржавање)

Означава неурофизиолошку промену у
структури нервних ћелија
специјализованих за задржавање
прошлог искуства (формирање
енграма у кори великог мозга).

Промене се испољавају у:
1. Упрошћавању садржаја (број детаља је смањен)

2. Рационализацији садржаја (осмишљавање)

3. Наглашавању (истицање појединости). 



РЕПРОДУКЦИЈА (обнављање)

'‘Копија'' оригинала; 
Обнављање ранијих утисака у облику
представа или понављања речима онога
што смо некада учили;
Односи се на сада одсутни објекат;
Сећање



РЕКОГНИЦИЈА (препознавање)

Функција памћења
која нам омогућава
да присутни објекат, 
ситуацију или лице
препознамо као део
ранијег искуства.

Могуће су грешке:
l Субјективни
доживљај ‘’већ
виђеног’’ (deja vu)

l Субјективни
доживљај ‘’никад
виђеног’’ (jamais vu)



ЗАБОРАВЉАЊЕ

Заборављање је процес током кога се
привремено или трајно, делимично или
потпуно, губи оно што је раније било
научено. 



Процес заборављања започиње одмах по
престанку учења. Прво је интензивно, а после је све
спорије;

Ебингхаусова крива заборављања;



Ебигхаусова крива заборављања
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Поремећаје памћења изазивају повреде и
патолошке промене у слепочној
(темпоралној) зони коре великог мозга;
Повреде хипокампуса – ремети способност
памћења садашњег искуства

Ретроактивна инхибиција – садашње
учење омета памћење раније наученог
Проактивна инхибиција – раније научено
омета учење онога што сада учимо

Физиолошки и психолошки узроци
заборављања



Од којих услова зависи ретроактивна
инхибиција?

lСличности два градива
lВременског размака између учења
lСтепена научености градива
lРазграничавања два градива
lОрганизације у смисаоне целине


