
Corsi Block Task 

ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Το τεστ που παρουσιάζεται στη συνέχεια είναι ακριβής μετάφραση του αντίστοιχου τεστ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

PsyToolkit (https://www.psytoolkit.org/experiment-library/corsi.html) και δημιουργήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://www.psytoolkit.org/  

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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• Είναι μια βραχυπρόθεσμη δοκιμασία μνήμης 
εννοιολογικά παρόμοια με το digit span test.  

Corsi Block Task 

• Πήρε το όνομά της από τον δημιουργό της, τον 
Philip Michael Corsi, ο οποίος ανέπτυξε αυτή τη 
δοκιμασία ως μέρος των διδακτορικών του 
σπουδών (1972). 

• Την επίβλεψη αυτής της διατριβής είχε η γνωστή 
νευροφυσιολόγος Brenda Milner.  



• Η δοκιμασία αυτή αρχικά δε σχεδιάστηκε για 
υπολογιστή.  

Corsi Block Task 

• Ορίζεται ως η μεγαλύτερη ακολουθία που ένας 
συμμετέχων μπορεί να επαναλάβει σωστά. 

• Τώρα όμως θα χρειαστείς τον υπολογιστή σου, 
ένα ποντίκι και ιδανικά τα ηχεία σου. Αλλά 
ακόμα και χωρίς ήχο είναι εμφανές πότε πρέπει 
να ξεκινήσεις και πότε τελειώνει μία ακολουθία. 



• Ξεκινάμε με μια ακολουθία 2 τετραγώνων. Θα 
δεις λοιπόν δύο τετράγωνα να «ανάβουν» σε 
κίτρινο χρώμα με μία συγκεκριμένη σειρά.  

Corsi Block Task 

• Όταν τελειώσεις, κάνεις κλικ στο πράσινο 
τετράγωνο. 

 

• Μόλις ολοκληρωθεί η ακολουθία, θα ακούσεις 
τη λέξη "go" (εάν έχεις ανοιχτά τα ηχεία σου).  

• Τότε εσύ πρέπει να κάνεις κλικ         στα ίδια 
τετράγωνα με την ίδια ακριβώς σειρά. 



• Αν το έκανες σωστά θα εμφανιστεί ένα 
χαμογελαστό πρόσωπο.  

Corsi Block Task 

• Εάν το κάνεις λάθος, έχεις μια ακόμη ευκαιρία. 
Εάν το κάνεις πάλι λάθος, τότε η δοκιμασία 
σταματάει και εμφανίζεται το σκορ σου. 

• Αν πάλι έκανες λάθος τότε θα δεις ένα  
λυπημένο πρόσωπο. 

• Εάν το κάνεις σωστά, συνεχίζεις στην επόμενη 
ακολουθία με μεγαλύτερο αριθμό τετραγώνων. 



• Η κανονική (μέση) βαθμολογία είναι περίπου 6.  

Corsi Block Task 

• Το υψηλότερο δυνατό σκορ σε αυτήν την 
δοκιμασία είναι 9. 

• Μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι με καλύτερη 
επίδοση, αλλά αυτό θα είναι εξαιρετικά σπάνιο. 



Για να δούμε. Εσύ πόσο ψηλά θα φτάσεις. 

Corsi Block Task 

Για να ξεκινήσει η δοκιμασία πάτησε: 

Corsi Block Task 
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