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Εφαρμογές για καλύτερη επίδοση

Καψή Σεβαστή (Ψυχολόγος, 1ο-2ο ΕΠΑΛ Ιλίου)  



Η σχολική  επίδοση συνδέεται με τις 
γνωστικές λειτουργίες 

Βασικές
γνωστικές

λειτουργίες

 Μνήμη 

 Προσοχή 

 Αντίληψη 

 Γλώσσα 

 Συσχέτιση 

 Αναγνώριση προτύπου

 Νοητική απεικόνιση

 Επίλυση προβλημάτων

 Δημιουργία ιδεών 



Ενίσχυση γνωστικών λειτουργιών

Ολιστική 
προσέγγιση 
ενίσχυσης 

 Οργάνωση μελέτης 

 Κωδικοποίηση πληροφορίας-διδασκαλία 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνίας

 Φυσική άσκηση

 Διατροφή

 Ύπνος 

 Συναισθηματική ρύθμιση



Οργάνωση μελέτης 

Προτάσεις 

 Ήσυχος χώρος, αεριζόμενος, με φυσικό φωτισμό 

 Απομάκρυνση πολλών ερεθισμάτων από το οπτικό 
πεδίο

 Δημιουργία προγράμματος μελέτης (αντικείμενο, 
διάρκεια, διαλλείματα, χρονοδιάγραμμα)

 Διαστήματα μουσικής ακρόασης με μουσική χωρίς 
λόγια, σε χαμηλή ένταση, κατά τη διάρκεια της 
μελέτης

 Άνετη θέση στο κάθισμα, ευθυγραμμισμένος 
αυχένας με κορμό, εναλλασσόμενες θέσεις στο 
χώρο ανάλογα με το αντικείμενο, σύμφωνα με την 
προτίμηση



Κωδικοποίηση πληροφορίας-διδασκαλία 

Προτάσεις 

 Χρήση οπτικού υλικού ως ενισχυτή της μνήμης

 Νοητικοί χάρτες 

 Σχεδιαγράμματα 

 Χρήση επιχρωστήρα στα σημαντικά σημεία 

 Πλαγιότιτλοι 

 Εικόνες 

 Περιλήψεις 

 Μνημονικές τεχνικές (ακρωνύμια, ρήμα, σύνδεση 
αντικειμένου με αισθητηριακό ερέθισμα)

 Νοητική απεικόνιση: οργάνωση των πληροφοριών 
σε μια εικόνα ή ιστορία στο μυαλό



Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας

Προτάσεις

 Βίντεο σχετικά με το αντικείμενο 

 Αναζήτηση στο διαδίκτυο ερωτήσεων 
επανάληψης

 Τεστ επαναληπτικά on line

 Εφαρμογές ενσυνειδητότητας 
(mindfulness):εξάσκηση προσοχής και 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε smart phone ή 
από το youtube

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια μνήμης, προσοχής, 
οπτικο-χωρικής αντίληψης, γρίφοι, sudoku



Φυσική άσκηση

Προτάσεις

 Αεροβική άσκηση 

 Άσκηση υψηλής έντασης με διαλλείματα

 Ασκήσεις χαλάρωσης  

 Yoga

 Tai chi 

(κατόπιν ιατρικού ελέγχου)



Διατροφή

Προτάσεις 

 Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

 Πρωτεΐνη

 Ω3 λιπαρά

 Ξηροί καρποί 

 Νερό 

Ό,τι προτείνει ο παθολόγος και ο διαιτολόγος μετά από 
εργαστηριακό έλεγχο



Ύπνος

Προτάσεις 

 Ύπνος διάρκειας 7-9 ωρών

 Απομάκρυνση από οθόνες πριν τον ύπνο μια 
ώρα νωρίτερα

 Ύπνος αμέσως μετά από μελέτη

 Μεσημεριανός ύπνος 5-15 λεπτά 



Συναισθηματική ρύθμιση

Προτάσεις

 Αναγνώριση συναισθημάτων

 Αποδοχή (είναι ήδη εδώ, είναι ανθρώπινα)

 Τεχνικές έκφρασης (ανάλογα με το συναίσθημα: 
καταγραφή σκέψεων-συναισθημάτων, αξιολόγηση της 
ορθότητας, αντικατάσταση σκέψεων με θετικές, 
εντοπισμός φαύλων κύκλων και γνωσιών που 
απορρυθμίζουν 

 Υποστήριξη από ανθρώπους εμπιστοσύνης



Αποτελεσματικότητα 

Για την επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων απαιτείται:

 Αξιοποίηση του νοητικού δυναμικού

 Ενέργεια

 Αυτό-πειθαρχία

 Προσήλωση στον στόχο

 Κινητοποίηση 

 Επανάληψη προσπάθειας μετά από λάθος

 Θετική αυτο-εικόνα 



Σεβαστή Καψή 

Ψυχολόγος 

MSc ΤΠΕ & Ειδική αγωγή-Ψυχοπαιδαγωγική της  Ένταξης

Καλή επιτυχία σε κάθε προσπάθεια που μας κάνει 
καλύτερους
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