




















































Παραδείγματα για τη
δια ζώσης 

διδασκαλία

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 



Ημερήσιο πλάνο για την περίοδο της 

δια ζώσης διδασκαλίας

Εισαγωγικό Μέρος Προθέρμανση

Κυρίως Μέρος

Κλασικός Αθλητισμός

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)

Τελικό Μέρος

Ανάθεση δράσεων

Έμφαση στην εξάσκηση δεξιοτήτων ζωής (ΔΖ)



Α. Παιχνίδι για την εξάσκηση της Μνήμης εργασίας (ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ)

• Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των δύο ατόμων

• Μέσα στο γήπεδο υπάρχουν 4 διαφορετικά αντικείμενα ίδιου χρώματος για κάθε ομάδα 

(τρίγωνο, τετράγωνο, κύκλος, παραλληλόγραμμο). 

• Κάθε ομάδα θα πρέπει να μεταφέρει τα αντικείμενά της στο σημείο και με τη σειρά που 

υποδεικνύει ο γυμναστής (π.χ τρίγωνο μπροστά, τετράγωνο δεξιά, κύκλος πίσω, 

παραλληλόγραμμο αριστερά).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)Ασπασία Δανιά

Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

 Πως κατάφερες να επικοινωνείς 

με τον συμπαίκτη σου καλύτερα 

κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού?

 Ποιες προκλήσεις 

αντιμετώπισες όταν άλλαξε η 

δεξιότητα μετακίνησης? Πόσο 

δύσκολο ήταν να θυμάσαι τη 

σειρά των αντικειμένων?

Α. Παιχνίδι για την εξάσκηση της Μνήμης εργασίας (ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ)

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)
Ασπασία Δανιά

Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



• Κυνηγητό : Όλοι κυνηγούν όλους

• Όταν κάποιος πιαστεί κάθεται σε μία θέση ισορροπίας και μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι 

μόνο όταν πιαστεί το παιδί που τον έπιασε (π.χ. εάν ο Α έπιασε τον Β, ο Β θα πρέπει 

να περιμένει τον Γ να πιάσει τον Α για να «ελευθερωθεί»)

• Κάθε μαθητής/-τρια θα πρέπει να παρακολουθεί τον παίκτη που τον έπιασε 

προσεκτικά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α. Παιχνίδι για την εξάσκηση της Μνήμης εργασίας (Επιλεκτική προσοχή)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)
Ασπασία Δανιά

Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ

 Ποια στρατηγική σε βοήθησε ώστε να 

αποφύγεις να πιαστείς πολλές φορές/ 

ώστε να παρατηρείς πιο εύκολα τον 

παίκτη που σε κυνήγησε?

 Τι θα πρέπει να προσέχεις όταν κυνηγάς 

άλλους? Πως θα πρέπει να κινείσαι σε 

σχέση με τους άλλους κυνηγούς?

 Τι κάνατε ως ομάδα ώστε να σκοράρετε 

περισσότερους πόντους?

Α. Παιχνίδι για την εξάσκηση της Μνήμης εργασίας (Επιλεκτική προσοχή)

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)
Ασπασία Δανιά

Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



• Ομαδικό bowling
• Οι μαθητές σε ομάδες των 7 παίζουν ανά δύο ομάδες τροποποιημένο παιχνίδι χάντμπολ
• Κάθε ομάδα προσπαθεί με ΡΟΛΑΡΙΣΜΑ της μπάλας να ρίξει τις κορίνες των αντιπάλων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

B. Παιχνίδι για την εξάσκηση τoυ Ανασταλτικού Ελέγχου (Παρατήρηση παρά τις παρεμβολές)

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)

Ασπασία Δανιά
Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



B. Παιχνίδι για την εξάσκηση τoυ Ανασταλτικού Ελέγχου (Παρατήρηση παρά τις παρεμβολές)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ

 Είναι δυνατό να ρίξετε περισσότερες 
από μία κορίνες τη φορά? Πως θα το 

επιτυγχάνατε?

 Τι είδους ρίψη δυσκολεύει 
περισσότερο τον αντίπαλο? Από τι θα 

εξαρτηθεί το είδος της ρίψης

 Τι κάνατε ως ομάδα όταν οι αντίπαλοι 
σας δυσκόλευαν στο σκοράρισμα? 

Δώστε ένα παράδειγμα.

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)

Ασπασία Δανιά
Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



• Οι μαθητές σε 4 ομάδες (5 ατόμων) παίζουν ταυτόχρονα σε ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης.
• Σε κάθε γωνία του γηπέδου υπάρχει ένα κουτί – στόχος με τον αριθμό κάθε ομάδας
• Στο παιχνίδι υπάρχουν τρεις μπάλες και κάθε μαθητής έχει ρακέτα badminton/μπαστούνι
• Σε οριοθετημένο χρόνο κάθε ομάδα προσπαθεί να σκοράρει τις περισσότερες φορές κάνοντας 

και άμυνα στους στόχους των άλλων ομάδων 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Γ. Παιχνίδι για την εξάσκηση της Γνωστικής Ευελιξίας 

(Προσαρμογή σε περίπλοκες και ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες)

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)Ασπασία Δανιά
Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



Γ. Παιχνίδι για την εξάσκηση της Γνωστικής Ευελιξίας 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

 Πως κατάφερες να 

εξισορροπήσεις την άμυνα και 

την επίθεση?

 Πως μπορείς να τραβήξεις τους 

αντίπαλους από την άμυνα ?

 Είναι πιο σημαντικό να 

αμύνεσαι σε άλλες εστίες ή να 

σκοράρεις στη δική σου

Παιχνίδια γνωστικών λειτουργιών (ΓΝ)
Ασπασία Δανιά
Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ



Παράρτημα 
Βίντεο την εξάσκηση 

των Γνωστικών 
Λειτουργιών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 



Βίντεο Α

Κάνοντας κλικ στη λέξη 
ΒΙΝΤΕΟ οδηγείστε στον 

αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 

https://drive.google.com/file/d/1pVIYNDeYm0Lo82kgeF6KnuebG24Xaia7/view?usp=sharing


Βίντεο Α1

Οι μαθητές σε ζευγάρια προσπαθούν να αντιστοιχίσουν τα σημεία του σώματος με τούς αντίστοιχους 
αριθμούς και να κάνουν πρόσθεση ή πολλαπλασιασμό. Για αύξηση του βαθμού δυσκολίας μπορούμε να 

προσθέσουμε ισορροπίες σώματος.

Βίντεο Α2

Ο εκπαιδευτικός αντιστοιχεί γράμματα από την ελληνική ή την αγγλική αλφάβητο με κινήσεις μερών σώματος. 
Στη συνέχεια, ζητά από τους μαθητές να αντιδράσουν στο ακουστικό/οπτικό ερέθισμα των γραμμάτων (π.χ. 

δείχνει τα γράμματα με κάρτες) αναπαράγοντας τις κινήσεις. Για αύξηση του βαθμού δυσκολίας, μπορούμε να 
ζητήσουμε από τους μαθητές να συνθέσουν τις κινήσεις σε μία χορογραφία.

Βίντεο Α3

Οι μαθητές χρησιμοποιούν το δείκτη του χεριού τους για να γράψουν στον αέρα το πρώτο γράμμα της 
ελληνικής αλφάβητου. Καθώς «γράφουν» το γράμμα λένε φωναχτά τον αριθμό «1». Στη συνέχεια, «γράφουν» 

τα υπόλοιπα γράμματα αντιστοιχώντας αυτά με αριθμούς. Π.χ. «Γράφουν» Α και φωνάζουν 1, «γράφουν» Β και 
φωνάζουν 2, «γράφουν» Γ και φωνάζουν 3, «γράφουν» Δ και φωνάζουν 4, κλπ. Για αύξηση του βαθμού 

δυσκολίας, οι μαθητές «γράφουν» συνεχώς γράμματα φωνάζοντας εναλλάξ γράμματα και αριθμούς (π.χ. 
«γράφουν» Α και φωνάζουν Α, «γράφουν» Β και φωνάζουν 2, «γράφουν» Γ και φωνάζουν Γ, «γράφουν» Δ και 

φωνάζουν 4, κλπ.)

Βίντεο Α4

Οι μαθητές αναπαράγουν με τα χέρια τους την κίνηση του «φιδιού» και του «ψαριού» προσπαθώντας να 
αντιστοιχίσουν το χέρι που υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός. Π.χ. κίνηση ψαριού με το δεξί και κίνηση φιδιού με το 

αριστερό. Για σταδιακή εξοικείωση με την άσκηση εκτελούμε κάθε κίνηση μεμονωμένα. Για αύξηση του 
βαθμού δυσκολίας μπορούμε να προσθέσουμε κινήσεις άλλων μερών σώματος ή ισορροπίες

Βίντεο Α5

Οι μαθητές εκτελούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού διαφορετικές κινήσεις ή ισορροπίες. Όταν 
έχουν ισορροπήσει σε μία θέση σώματος, τους ζητείται να συλλαβίσουν τα γράμματα του ονόματος και του 

επώνυμού τους από την αρχή προς το τέλος και ανάποδα. Μπορεί να τους ζητηθεί να μετρήσουν ανά 2, ανά 3, 
ανά 5, ξεκινώντας από το «1» και ανεβαίνοντας ως το 30 ή ξεκινώντας από το «30» και κατεβαίνοντας.



Βίντεο Β

Κάνοντας κλικ στη λέξη 
ΒΙΝΤΕΟ οδηγείστε στον 

αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 

https://drive.google.com/file/d/11aeVAvsFQgov14Je4U0FBNnmf49LhEo6/view?usp=sharing


Βίντεο Β1

Οι μαθητές τοποθετούν το αριστερό τους χέρι στο αυτί στο δεξί αυτί και το δεξί τους χέρι στη μύτη. 
Στη συνέχεια, πιάνουν με το αριστερό τους χέρι τη μύτη και το δεξί τους χέρι στο αριστερό αυτί . 

Συνεχίζουν εναλλάξ και όσο πιο γρήγορα μπορούν.

Βίντεο Β2

Οι μαθητές «χτυπούν» το κεφάλι απαλά με το δεξί τους χέρι. Στη συνέχεια, «τρίβουν» κυκλικά την 
κοιλιά τους με το αριστερό τους χέρι. Αφού έχουν εξασκήσει κάθε πρότυπο ξεχωριστά, τα 

συνδυάζουν και τα εκτελούν ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, μπορεί να «τρίβουν» το κεφάλι τους 
κυκλικά και να «χτυπούν» απαλά την κοιλιά τους. 

Βίντεο Β3

Οι μαθητές με τα χέρια στην πρόταση, κινούν δεξιά-αριστερά το δεξί χέρι και πάνω-κάτω το 
αριστερό χέρι. Στη συνέχεια τα συνδυάζουν. Εναλλακτικά μπορεί να εκτελέσουν τα δύο κινητικά 

πρότυπα με διαφορετικό χέρι από ότι στην αρχή ή ακόμη να προσθέσουν και κινήσεις ενός από τα 
δύο πόδια (π.χ. μπρος-πίσω). Για αύξηση της δυσκολίας μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία 

ρυθμού κίνησης (π.χ. τέμπο). 

Βίντεο Β4

Ο εκπαιδευτικός δείχνει συνδυασμούς κινητικών ακολουθιών οι οποίες συνδυάζουν εναλλάξ 
«κρούσεις» μερών σώματος και κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση χωρίς κρούση (π.χ. παλαμάκια 

με χιαστί κίνηση των χεριών στον αέρα). Οι μαθητές προσπαθούν να εκτελέσουν τις κινητικές 
ακολουθίες με ακρίβεια.



Βίντεο Γ

Κάνοντας κλικ στη λέξη 
ΒΙΝΤΕΟ οδηγείστε στον 

αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 

https://drive.google.com/file/d/1k5Y5cSZ4rkq3_p5tJnjb866sc-RuRSko/view?usp=sharing


Βίντεο Γ1

Οι μαθητές σε ζευγάρια εκτελούν κινητικές ακολουθίες που συνδυάζουν επαφές ή/και κρούσεις μερών 
σώματος δεξιά-αριστερά. Κάθε ζευγάρι εξασκείται σε ποικιλία συνδυασμών και εκτελεί αυτές ρυθμικά και 

γρήγορα.

Βίντεο Γ2

Οι μαθητές σε ζευγάρια «χτυπούν» ρυθμικά τα πόδια τους (εναλλάξ δεξί και αριστερό) φωνάζοντας αριθμούς 
που αντιστοιχούν στον αριθμό των χτυπημάτων. Π.χ. χτυπάω μία φορά το δεξί και φωνάζω 1, χτυπάω τρεις 

φορές το αριστερό και φωνάζω 3, χτυπάω δύο φορές το δεξί και φωνάζω 2, κλπ. Εκτελούν αργά και στη 
συνέχεια γρήγορα. 

Βίντεο Γ3

Οι μαθητές ατομικά αντιστοιχούν λέξεις της ελληνικής ή της αγγλικής αλφαβήτου με γράμματα που τα 
σχηματίζουν με κινήσεις σώματος. Αφού μάθουν μία «κινητική ακολουθία» την εκτελούν αποδίδοντας με 

διαφορετικό τρόπο κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, στην ακολουθία WMCCA που παρουσιάζεται στο βίντεο 
μπορεί ο εκπαιδευτικός να αντιστοιχίσει διαφορετική κατεύθυνση κίνησης σε κάθε γράμμα (π.χ. αντί για 

κάμψη σώματος δεξιά, κάμψη αριστερά)

Βίντεο Γ4

Οι μαθητές ατομικά αναπαράγουν με τα μέρη του σώματός τους κινήσεις και ισορροπίες σε διάφορα επίπεδα 
και κατευθύνσεις. Αφού μάθουν μία ακολουθία τους ζητείται να την εκτελέσουν σε διαφορετικά επίπεδα, 

κατευθύνσεις, κλπ. διατηρώντας την ίδια σειρά κινήσεων.

Βίντεο Γ5

Οι μαθητές σε ζευγάρια εκτελούν διαφορετικές ακολουθίες κινήσεων. Αφού τις μάθουν και τις εκτελέσουν 
επιτυχώς τους ζητείται να τις εκτελέσουν σε διαφορετικά επίπεδα, κατευθύνσεις, κλπ. ή με συνδυασμούς 

δεξιοτήτων (π.χ. τρέξιμο επιτόπου, αναπηδήσεις στο ένα πόδι, κλπ.) διατηρώντας την ίδια σειρά κινήσεων.



Παράρτημα 
Τεστ για την εξάσκηση των 

Γνωστικών Λειτουργιών
(Οι παρουσιάσεις με τα τεστ γνωστικών λειτουργιών δημιουργήθηκαν από το προσωπικό 

και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής: 

Ειρήνη Κόσσυβα, Μέλος ΕΔΙΠ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Καλλιρρόη Νταλαχάνη, Εκπαιδευτικός ΦΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Ευστάθιος Αγιασωτέλης, Εκπαιδευτικός ΦΑ, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος, Εκπαιδευτικός ΦΑ, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής & Διδακτικής Φυσικής Αγωγής 



Γνωστική Λειτουργία Test

Α. Μνήμη Εργασίας
Corsi Block test

N-Back task / 2-Back task

Flanker task

Β. Ανασταλτικός Έλεγχος
Stop signal

Negative priming

Γ. Γνωστική Ευελιξία Wisconsin test

• Κάνοντας «κλικ» στο όνομα κάθε τεστ οδηγείστε στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του

Εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής της ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ.

• Για κάθε τεστ υπάρχουν πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του.

Κλικ στο 

όνομα 

κάθε 

τεστ

Παιδαγωγικό Σενάριο Ο ρόλος των συναισθημάτων στην 

λήψη αποφάσεων

http://labsped.phed.uoa.gr/fileadmin/labsped.phed.uoa.gr/uploads/A_Corsi_Block_Task.pdf
http://labsped.phed.uoa.gr/fileadmin/labsped.phed.uoa.gr/uploads/A._B_2-BACK_TEST.pdf
http://labsped.phed.uoa.gr/fileadmin/labsped.phed.uoa.gr/uploads/A._FLANKER_TASK.pdf
http://labsped.phed.uoa.gr/fileadmin/labsped.phed.uoa.gr/uploads/B_Stop_sign_task.pdf
http://labsped.phed.uoa.gr/fileadmin/labsped.phed.uoa.gr/uploads/B._Negative_priming.pdf
http://labsped.phed.uoa.gr/fileadmin/labsped.phed.uoa.gr/uploads/G._WCST.pdf
http://www.phed.uoa.gr/ereyna/ergastiria/ergastirio-a8lhtikis-paidagwgikis-didaktikis.html
http://labsped.phed.uoa.gr/
http://labsped.phed.uoa.gr/fileadmin/labsped.phed.uoa.gr/uploads/O_rolos_ton_synaisthimaton_stin_lipsi_apofaseon_Paidagogiko_Senario.pdf


Ευχαριστώ για την 
συγκέντρωσή σας!

Ασπασία Δανιά

Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

Email: adania@phed.uoa.gr

Πατήστε για να στείλετε στους μαθητές σας ένα 

αισιόδοξο μήνυμα

https://www.youtube.com/watch?v=Qif847Bklzg&feature=emb_logo

